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Senai ES abre 
vagas para 

programa de 
trainee para 

instrutores da 
Educação 

Profissional 
Norminha 635, 05/08/2021 
       O Senai ES lança o Instrutor 

Trainee, primeiro programa de 

trainee do Estado voltado para a 

Educação Profissionalizante. As 

inscrições vão até o dia 08 de 

agosto pelo site da Federação 

das Indústrias do Espírito Santo 

(Findes): 

findes.com.br/trabalhe-conosco.  

 O Instrutor Trainee Senai foi de-

senvolvido pensando em quem 

acredita que a Educação é o me-

lhor caminho para mudar reali-

dades. As oportunidades são 

para instrutor de Educação Pro-

fissional Básica em Automação, 

Metalmecânica ou Elétrica; e 

instrutor de Educação Profissio-

nal Técnica em Automação, Me-

talmecânica, Elétrica e Tecnolo-

gia da Informação.   

     Todas as vagas são para atu-

ação na Grande Vitória. A carga 

horária do programa é de 40 ho-

ras e, além da remuneração, os 

candidatos terão benefícios co-

mo plano de saúde, ticket refei-

ção e vale transporte. Não é ne-

cessário ter experiência em do-

cência.  

     Vagas  

     Ao todo, são oito vagas. Sen-

do cinco para instrutor trainee 

técnico e cinco para instrutor 

trainee básico. Para se candi-

datar a vaga de instrutor de Edu-

cação Profissional Básica, o in-

teressado deve ter Ensino Médio 

completo e Ensino Técnico na 

área com até 2 anos de formado, 

além de conhecimento no Paco-

te Office. A remuneração é de R$ 

3.224,01.  

     Já quem se candidatar para 

instrutores de Educação Profis-

sional Técnica, deve ter Ensino 

Superior completo e técnico na 

área com até 2 anos de formado. 

Também é necessário conheci-

mento no Pacote Office. A remu-

neração é de R$ 4.191,22.  

     Durante todo o processo, que 

tem duração de 12 meses, o 

trainee será acompanhado por 

um mentor em todo o processo.  

 
N 

*Por Fiorella Gomes 

Podcast 
ANAMT: 

Novo episódio 
aborda 

Envelhecimento 
e Trabalho 

Norminha 635, 05/08/2021 
Uma das transições importantes 

que ocorre atualmente no Brasil 

é o envelhecimento populacio-

nal. Esse envelhecimento pode 

ser explicado pelo aumento da 

expectativa de vida e pela queda 

da taxa de fecundidade. Nesse 

quesito, o Brasil segue a tendên-

cia mundial, estando projetado 

já para 2030 uma expectativa de 

vida de 79 anos. Neste podcast 

abordamos o tema envelheci-

mento e trabalho. 

     Os podcasts também podem 

ser ouvidos gratuitamente na 

distribuidora Anchor e em ou-

tras plataformas, sem a requisi-

ção do download de aplicativo 

ou criação de uma conta para a-

cesso. Clique aqui para selecio-

nar uma opção de sua preferên-

cia. 

     O texto da edição está dispo-

nível clicando aqui. N 

Norminha 635, 05/08/2021 
       Os cursos promovidos pela 

TMM - Treinamento em Desen-

volvimento Profissional e Ge-

rencial são realizados exclusiva-

mente para arrecadarem fundos 

para a manutenção dos serviços 

de elaboração e divulgação da 

Revista Digital Norminha, a qual  

 

tem por objetivo de divulgar a-

ções de profissionais e das em-

presas sobre a Segurança e Saú-

de Ocupacional e demais seto-

res relacionados ao trabalho, 

promovendo o bem estar a todos 

trabalhadores brasileiros. 

     A Revista vem sendo editada 

e distribuída de forma gratuita e  

 

tem espaço aberto para que se-

jam divulgados todas as ações 

que venham somar e contribuir 

com o bom desenvolvimento 

das atividades no trabalho. 

      Nossos cursos são presen-

ciais e com aulas teóricas/prá-

ticas que realmente capacitam e 

ajudam na comprovação da pro- 

 

Renda dos cursos de Instrutor NR20/33/35 e de Higiene Ocupacional 
é revertida para manter serviços de elaboração de Norminha 

Cursos de Instrutor serão em Araçatuba/SP e de HO em Presidente Prudente/SP 

MONITORIBUTG avalia 
exposição ocupacional 
ao calor em ambientes 
de trabalho externos 

Norminha 635, 05/08/2021 
A Fundacentro disponibiliza, em 

julho deste ano, a nova versão 

do aplicativo MONITORIBUTG  

para auxiliar trabalhadores e 

empregadores na avaliação da 

exposição ocupacional ao calor, 

sem fontes artificiais, em ambi-

entes de trabalho externos. Dis-

ponível para celulares com sis-

temas Android e IOS, o App é 

uma atualização e adequação do 

serviço prestado pela instituição 

através do aplicativo anterior. 

     Leia mais na página 09.  

N 

Norminha 635, 05/08/2021 
Por Fábio de Toledo Piza 

Secretário Geral da ANATEST 

A noite do último dia 28 de julho 

foi significativa para muitos Téc-

nicos de Segurança do Traba-

lho locados pelos mais diversos 

rincões desse País continental. 

 Com os estados brasileiros pre-

sentes, a ANATEST (Associação 

Nacional dos Técnicos de Segu-

rança do Trabalho) reconheceu, 

por indicação dos membros de 

seu Conselho Deliberativo, Téc-

nicos de Segurança do Trabalho 

que, segundo o regulamento do 

TRIBUTO ANATEST AOS TST 

ESTADUAIS, se destacaram em 

suas atividades, com um dife-

rencial junto aos demais profis-

sionais, tornando-se referência, 

modelo ou exemplos a serem 

seguidos. 

     Em cerimônia especialmente 

desenvolvida para o momento, 

desfilaram pela live festiva pro-

fissionais que outrora anôni-

mos, puderam se apresentar bri- 

lhantemente por seus méritos ú-

nicos. 

     Na abertura do evento o pre-

sidente da ANATEST, Armando 

Henrique, parabenizou a equipe 

da coordenação do evento, que 

contou com a participação do 

Secretário Geral, Sr. Fábio de 

Toledo Piza; do Tesoureiro da A 

natest, Sr. Edson Tomás de Li- 

ma; do Suplente da Secretaria, 

Sr. José Maria da Silva Campos 

e do Diretor e Comunicação Sr. 

Claudemir Fernandes Martins. 

     Ressaltando que a ANATEST 

objetiva ações cooperativas en-

tre  os TST,  Henrique  salientou 

 

 

 

que a entidade visa, inicial-

mente, valorizar os profissionais 

de segurança, tirando das “ga-

vetas” as boas práticas e os 

grandes nomes que pouca gente 

conhece. Ao inaugurar a primei-

ra seção de homenagens aos 

Técnicos em Segurança do Tra-

balho, Armando afirmou que ha-

veria o reconhecimento de pelo 

menos um TST de cada estado 

da Federação, a quem ele, desde 

já, parabenizava pela conquista. 

     Segundo consta do rol de a-

tividades, esse ano a entidade 

desenvolverá duas premiações 

distintas, porém complementa-

res. A primeira delas é o Tributo 

ANATEST ao TST Estadual, ou 

Destaque Estadual, motivo da 

cerimônia em questão. 

     O Destaque ANATEST é o re-

sultado da indicação feita por 

membro do Conselho Delibera-

tivo ratificado pela Diretoria Exe-

cutiva da entidade. O Conselho 

possui um representante em ca-

da estado, cabendo a ele a indi- 

cação do TST Destaque, respei-

tando-se o critério técnico e o 

pessoal. O critério técnico verifi-

ca e avalia as ações de caráter 

profissional desenvolvidas e 

seus impactos sobre os resulta-

dos obtidos. Já o critério pes-

soal verifica a postura, lisura e 

idoneidade do postulante ao tí-

tulo. Posteriormente essas in-

formações são repassadas à Di-

retoria da ANATEST, a quem ca-

be ratificar ou não a outorga. A 

láurea outorgada é representada 

por dois símbolos: o selo alu-

sivo ao evento e o certificado de 

reconhecimento. 

 

 

 

tamente inscritos no PAZ e terão 

junto à associação participações 

de destaques, seja no site da A 

NATEST, em um espaço próprio, 

como nas lives e webinar da en-

tidade, no decorrer dos próxi-

mos 12 meses. Serão sempre 

convidados como principais co-

laboradores nos eventos da enti-

dade, gozando de condições es-

peciais na associação. 

     O mais importante dessa dis-

tinção, no entanto, como afirma 

Armando Henrique, é o de iden-

tificar os TST que realizam tra-

balhos fantásticos por todo o 

País e que, por diversas circuns-

tâncias até então, permaneciam 

ocultos pelo anonimato. 

     Conheçam os homenagea-

dos do ano de 2021 site: 

      www.anatest.com.br ou nas 

redes sociais @anatestoficial. 

     Ou clique aqui e assista a 
homenagem na íntegra. 

N 

     A segunda premiação se re-

fere ao PRÊMIO ÁLVARO ZOC-

CHIO (PAZ). O nome desse prê-

mio é um reconhecimento ao 

primeiro Inspetor de Segurança 

do Brasil, falecido em 2014, e 

que é o Patrono dos Técnicos 

em Segurança do Trabalho. 

     O candidato ao PAZ também 

é indicado pelo Conselheiro Es-

tadual e sua indicação tem como 

base treze critérios. Desses o 

candidato deve, obrigatoriamen-

te, atender pelo menos seis para 

poder concorrer. 

     O PAZ possui quatro catego-

rias: 

     a) TST TOP DESTAQUE – 

Técnicos em Segurança do Tra-

balho que exerçam comprova-

damente a profissão há 10 anos, 

mas que tenha registro de mérito 

por haver realizado fato de gran-

de relevância em SST. 

     b) TST TOP 10 - Técnicos em 

Segurança do Trabalho que e-

xerçam comprovadamente a 

profissão há,no mínimo 10 anos 

     c) TST TOP 20 - Técnicos em 

Segurança do Trabalho que e-

xerçam comprovadamente a 

profissão há, no mínimo 20 a-

nos e que não tenha sido home-

nageado como TST TOP 10. 

     d) TST TOP 30 - Técnicos em 

Segurança do Trabalho que e-

xerçam comprovadamente a 

profissão há, no mínimo 30 

anos [ETdL1] [ETdL2] [ETdL3] e 

que não tenha sido homena-

geado como TST TOP 10 ou TST 

TOP 20. 

     Os integrantes do seleto gru-

po homenageado esse ano pelo 

Tributo aos TST já estão imedia- 

 

ficiência de seus participantes. 

     Vejam as propostas abaixo e 

participe! Para inscrições feitas 

em conjunto ou profissionais da 

mesma empresa, temos descon-

tos especiais. 

     Contamos com vosso apoio. 

N 
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Norminha 635, 05/08/2021 
    Você já reparou como a nossa 

vida é “alimentada” pela energia 

elétrica? Na verdade, o invento 

de Benjamin Franklin está prati-

camente em tudo o que fazemos 

no dia a dia: aparelhos de ar 

condicionado, geladeira, lâmpa-

das, aquecedores, chuveiros, 

computadores, carregadores de 

celular... E com os reservatórios 

em baixa, e as contas de luz tão 

em alta, ser um consumidor 

consciente não é mais opção – e 

sim necessidade. 

     A utilização de energia elétri-

ca no Brasil somou 474.231 G 

Wh em 2020. O volume, segun-

do dados da Resenha Mensal do 

Mercado de Energia Elétrica, di-

vulgado pela Empresa de Pes-

quisa Energética (EPE), corres-

ponde a uma queda de 1,6% na 

comparação com o consumo de 

energia em 2019. Só que, mes-

mo com essa economia, o Brasil 

continua mal posicionado no 

ranking dos países que mais 

combatem o desperdício, como 

mostra o Conselho Americano 

para Economia Eficiente de E-

nergia. Ao todo, de 25 países 

com maiores consumo de eletri-

cidade, o Brasil encontra-se na 

20ª posição. E o troféu de “maior 

vilão” da improficuidade ener-

gética vai ao segmento indus-

trial, que demanda 30% da e-

nergia produzida no País. 

     Para reverter essa realidade, 

a aposta está em painéis elétri-

cos, que controlam as oscila-

ções de potência elétrica dos e- 

quipamentos: os bancos capaci-

tores, cujo objetivo é trabalhar a 

eficiência energética. O enge-

nheiro eletricista e CEO da En-

gerey Painéis Elétricos, Fábio A-

maral, explica o funcionamento: 

“O nosso sistema de energia é 

composto pela energia ativa, 

que é utilizada para acender uma 

lâmpada ou acionar um motor, 

por exemplo, sendo a mais con-

vencional. Essa energia é res-

ponsável pelo “trabalho” da má-

quina, ou seja, a energia que é 

consumida durante o funciona-

mento e execução de uma tarefa. 

Há também a energia reativa, 

também necessária para fazer a 

magnetização dos transforma-

dores e motores”. 

 

      Além da energia reativa não 

 

ser de fato consumida, ela circu-

la entre a carga e a estação ge-

radora, sobrecarregando o siste-

ma e promovendo quedas de 

tensão, ocasionando acidentes e 

gerando multas na conta de e-

nergia. De maneira geral, quanto 

menor for o fator de potência, 

maior será a energia reativa e 

quanto maior o fator de potên-

cia, menor será essa energia. 

“Então, a melhor maneira para 

neutralizar essa energia reativa é 

instalando um banco de capaci-

tores na rede, alterando assim a 

característica da carga e aumen-

tando o fator de potência”, sa-

lienta Amaral. 

     A economia de energia com 

o uso dos bancos de capacitores 

se dá em duas vertentes: a pri-

meira e mais importante diz res-

peito à extinção da multa de 30 

a 40% no valor da fatura, que é 

aplicada pelo excesso de ener-

gia reativa e pode chegar até 

30% da conta de energia [em 

outras palavras, em uma conta 

de  R$10.000,00  a  multa  pode  
tão pensando no coletivo e in-

centivá-los para contribuir com 

um ambiente de trabalho seguro 

e livre do vírus”, destaca Nestor 

Caratti, Diretor de Vendas para 

América Latina. A empresa man-

tém os colaboradores em home 

office e seus escritórios em São 

Paulo e Curitiba permanecem 

fechados. Em setembro, a com-

panhia pretende lançar o pro-

grama BIP Anywhere, ainda em 

desenvolvimento, para construir 

um local de trabalho melhor e 

mais flexível para todos. N 

 

Infobip oferece dia de folga para 
incentivar colaboradores a tomar a 

segunda dose da vacina contra Covid-19 

 
Como forma de incentivar a vacinação, a empresa oferece um dia 
de folga para funcionários que tomarem as duas doses da vacina 

 

Banco de capacitores é a aposta certa para indústria reduzir o consumo 
de energia, combater o desperdício e se livrar das pesadas multas 

 
De acordo com a Normativa Nº 414, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel), a multa é aplicada para empresas cujo 
fator de potência no consumo de energia esteja abaixo de 92%. 

Norminha 635, 05/08/2021 
A Infobip, empresa global de co-

municações na nuvem, anun-

ciou que vai oferecer um day off 

para quem tomar todas as doses 

indicadas da vacina contra a Co 

vid-19. O objetivo é incentivar a 

imunização dos funcionários no 

Brasil, Colômbia, México, Ar-

gentina, Chile, Peru e Colômbia. 

O benefício poderá ser utilizado 

em um dia de escolha do fun-

cionário ao longo do ano. “Com 

o avanço da vacinação na Amé-

rica Latina, queremos reconhe- 

cer nossos funcionários que es- 

 

 

chegar a R$3.000,00]. Segundo: 

a indústria aumenta sua produ-

ção, não sendo necessário tra-

balhar em horas extras e nem fa-

zer ampliações em sua estrutura. 

“E há ainda racionamento para 

as concessionárias, que não têm 

que fazer novos investimentos, 

nessa época de escassez de e-

nergia, utilizando a energia so-

bressalente para outros consu-

midores”, comenta Amaral. 

     O custo para a instalação de 

bancos de capacitores é extre-

mamente acessível. O tempo pa-

ra que ele mesmo “se pague” gi-

ra em torno de seis a oito meses. 

A partir daí é só rentabilidade. 

Via de regra, as empresas des-

conhecem o banco de capaci-

tores porque, geralmente, a fa-

tura de energia vai para o setor 

administrativo, que simples-

mente põe no “contas a pagar” e 

realiza o pagamento. Ou seja: 

não há uma análise. E, se na fa-

tura está descrito “excedente re-

ativo”, isso significa que o con-

sumidor está pagando multa. 

 

     De acordo com a Normativa 

Nº 414, da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel), consu-

midores do grupo A (indústria e 

comércio) são autuados caso o 

fator de potência [calculado na 

relação entre energia ativa e e-

nergia passiva] esteja abaixo de 

92%. Quanto menor a porcenta-

gem, maior é o consumo de 

energia reativa no sistema. 

     Instalação 

     A instalação de um banco de 

capacitores funciona da seguin-

te forma: uma equipe técnica vi-

sita a planta onde as máquinas 

estão instaladas e gera um rela-

tório de consumo energético, 

com medições da real necessi-

dade capacitiva da empresa e 

como o banco de capacitores 

deve atuar no sistema elétrico do 

empreendimento. 

     Para saber mais, acesse o si-

te www.engerey.com.br N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.engerey.com.br/
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Norminha 635, 05/08/2021 
   O setor de tecnologia da infor-

mação (TI) enfrenta um grande 

desafio: o déficit de profissio-

nais. Estudos do mercado apon-

tam que, no Brasil, essa carência 

deve equivaler a mais de 408 mil 

postos de trabalho até 2022. De-

vido à escassez de pessoal, as 

perdas acumuladas nos últimos 

dez anos (2010-2020) alcançam 

R$ 167 bilhões. 

     Os dados são de um levan-

tamento da Softex, organização 

social voltada ao fomento da á-

rea de TI e que integra o Projeto 

TechDev Paraná, iniciativa que 

reúne entidades empresárias e 

públicas com o objetivo de de-

senvolver atividades de TI. Entre 

elas estão a regional paranaense 

da Associação das Empresas 

Brasileiras de Tecnologia da In-

formação (Assespro-PR), o Go-

verno do Estado e o Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Infor-

mação. 

     Para tentar resolver o proble-

ma, atualmente, o projeto aplica 

duas pesquisas para identificar 

gargalos e demandas em recur-

sos humanos do setor. 

     Uma pesquisa busca obter o 

mapeamento das vagas existen-

tes na área e averiguar onde é re-

corrente a carência de mão de 

obra. É voltado a empresas, que 

respondem a um formulário com 

questões relacionadas ao porte, 

segmento de atuação e perfil do 

empreendimento; e ainda sobre 

formas de recrutamento de pes-

soal, de estágio, de manutenção 

de colaboradores, entre outras 

questões referentes à gestão de  

 

Acidentes de trabalho: 3 dicas para eliminá-los de forma eficaz 

 

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

pessoas. 

     Por sua vez, a segunda pes-

quisa tem o objetivo de inves-

tigar competências necessárias 

de hard skills e soft skills. O pri-

meiro termo significa o conjunto 

de habilidades profissionais ti-

das como quantificáveis, isto é, 

que podem ser mensuradas de 

alguma forma. Por exemplo, 

certificações obtidas pelos pro-

fissionais, sua formação acadê-

mica e complementar, entre ou-

tras características. Já o termo 

soft skills diz respeito a com-

petências mais subjetivas, como 

criatividade, inteligência emo-

cional e pensamento analítico. 

 

Setor de TI terá déficit de 408 

mil profissionais até 2022 

     Para o diretor-presidente da 

Assespro-PR, Lucas Ribeiro, o 

diagnóstico vai permitir tanto a 

empreendedores como a gesto-

res públicos estabelecerem a-

ções mais efetivas em prol do 

desenvolvimento do setor de i-

novação. O dirigente destaca o 

protagonismo do Paraná nesse 

cenário de potencialidades na á-

rea de tecnologia da informação. 

Por isso, assinala ser funda-

mental a participação das em-

presas nas duas pesquisas em 

andamento dentro do TechDev 

Paraná. 

     “De acordo com Acate Tech 

Report 2020, o Paraná é o se-

gundo estado em faturamento 

 

em TI – no último período, re-

gistrou crescimento de 25,4%. 

É, ainda, o segundo estado em 

número de novos profissionais 

formados e o quarto em folha 

salarial no total das atividades 

econômicas no Brasil”, expõe 

Ribeiro, que também é CEO do 

ROIT BANK - accountech e fin-

tech do Paraná. Atividades de a-

gricultura e pecuária, indústria 

de alimentos e smart grid (ges-

tão automatizada do setor elétri-

co) estão entre os destaques em 

geração de empregos em TI, no 

Paraná, cita o dirigente. 

 

Lucas Ribeiro 

     Enfrentar a falta de mão de 

obra qualificada é fundamental 

para o Brasil não deixar escapar 

a oportunidade de ser referência 

no mercado global de TI, adverte 

Ribeiro. Atualmente, o país é o 

10º maior do mundo, e líder na 

América Latina, respondendo 

por 40% desse mercado régio- 

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

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

    Priorize a ergonomia 

    A intervenção ergonômica es-

tá prevista pela NR 17, a qual 

ressalta que cabe ao emprega-

dor realizar a Análise Ergonô-

mica do Trabalho (AET). 

     Através da AET é possível ve-

rificar os riscos ergonômicos no 

ambiente. Essa análise pode en-

volver manuseio de cargas, e-

quipamentos do posto de traba-

lho, condições ambientais e a 

organização do espaço. 

     Tais condições são fiscaliza- 

nal, segundo a Associação Bra-

sileira das Empresas de Soft-

ware (ABES). 

     O TechDev Paraná foi lan-

çado em novembro último. Ri-

beiro ressalta a sinergia dos ato-

res envolvidos. “O objetivo é o 

de promover o ecossistema de 

tecnologia e inovação do Paraná 

conectando empresas, universi-

dades, instituições de ciência e 

tecnologia e setor público”, su-

blinha o diretor-presidente da 

Assespro-PR. 

     MAIS INFORMAÇÕES 

     Sobre o TechDev Paraná: 

https://www.youtube.com/watch

?v=6OrDqrBW-40  

     Sobre a Assespro-PR: 

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

     PESQUISAS 

     Mapeamento de vagas e ca-

rência de mão de obra: 

https://forms.gle/Zzo4E9NBmjq

ThiW17      

     Mapeamento Competências 

Necessárias de Hard e Softskills: 

https://forms.gle/c3U5GSBejWJ

uBYMs5  

N 

 

mas de acidentes e doenças o-

cupacionais a longo prazo. 

     Para isso, deve-se observar 

pontos fundamentais para me-

lhorias, nesse sentido: 

     – Mobiliário adaptado; 

     – Disponibilização de EPIs 

(Equipamentos de Proteção In-

dividual); 

     – Oferta de objetos e equi-

pamentos que ajudem em uma 

boa postura, como apoio para os 

pés, mouse pad, entre outros; 

     – Promover pausas para a-

longamentos e breve caminha-

das dos colaboradores; 

     – Fomento de ginástica labo-

ral. 

     Conscientize sua equipe 

     Nossa terceira e última dica 

diz respeito à conscientização, 

que é a principal ação para eli-

minar acidentes de trabalho. A-

final, quem terá cautela em se 

prevenir de um mal que não co-

nhece? Obviamente ninguém. 

     É importante que os empre-

gadores entendam os riscos que 

a tarefa da empresa pode ter, 

mas não  basta ter atitudes com 

Norminha 635, 05/08/2021 
     Você já parou para pensar na 

quantidade de acidentes de tra-

balho que ocorrem, a todo mo-

mento? Pode não parecer, mas 

são muitos os casos que impe-

dem a volta imediata ao trabalho 

ou até invalidam de uma vez o 

profissional. 

     Sem falar nos acidentes ain-

da mais graves, que resultam na 

morte do colaborador. Prova 

disso, é o fato de o Brasil ocupar 

o segundo lugar do G20 em 

mortalidades por acidentes de 

trabalho. 

     Mesmo que muitas profis-

sões demonstram riscos de ime-

diato, outras possuem proble-

mas que precisam ser olhados 

com maior cuidado. Contudo, 

todas as atividades têm um pon-

to em comum: a necessidade de 

ações que ponham fim a essa 

triste realidade no país. 

     Por isso, neste artigo, conhe-

ça 3 dicas que separamos para 

você  eliminar os  riscos em sua  

equipes técnicas. 

     Visto isso, é essencial im-

plantar uma cultura de preven-

ção entre os funcionários, infor-

mando sobre os possíveis ris-

cos e destacando quais são os 

meios mais eficazes para eli-

minar situações prejudiciais. 

Para que a conscientização fun-

cione, existem vários recursos 

que podem ajudar, como: 

     – Estabelecer normas de 

segurança, conforme os riscos 

encontrados nos ambientes; 

     – Deixar lembretes para os 

colaboradores, pode ser através 

de murais ou em sistemas uti-

lizados; 

     – Criar uma Comissão Inter-

na de Prevenção de Acidentes 

(CIPA); 

     – Organizar eventos com es-

sa temática, incentivando a par-

ticipação dos funcionários; 

     – Investir em treinamentos, 

atualizando constantemente to-

da equipe. 

N 
Raphael Lima 

Realizarte 

 

das pelo Ministério do Trabalho. 

Assim, merecem atenção já que 

são aspectos previstos em lei. 

     Entretanto, mais do que aten-

der a legalidade, é necessário 

compreender as vantagens que 

priorizar a ergonomia proporci-

ona, principalmente para a em-

presa. 

     Isso acontece, pois, ao criar 

um ambiente seguro e confor-

tável para os colaboradores, o 

nível de produtividade aumenta, 

reduzindo também diversas for- 

empresa. Veja quais são elas: 

    - Conheça a fundo o ambiente 

    - Priorize a ergonomia 

    - Conscientize sua equipe 

    Conheça a fundo o ambiente 

    Antes de qualquer ação é im-

prescindível o conhecimento do 

local de trabalho, pois através 

desse conhecimento, os riscos 

poderão ser mapeados. 

     Uma ótima alternativa é pro-

mover inspeções, as quais po-

dem ser diárias, semanais ou 

com outro período específico. 

Isso irá depender do tipo de ati-

vidade que a empresa exerce e 

dos riscos que ela pode apre-

sentar. 

     Contudo, o ideal é que haja 

uma frequência, com tipos des-

tinados a cada ação. Por exem-

plo, inspeções diárias para equi-

pamentos, mensalidades para 

máquinas etc. O importante é 

entender as reais necessidades 

do local, para assim desenvolver 

ações que sejam suficientes na 

redução de riscos. 

Norminha 635, 05/08/2021 
 Chapa vencedora é encabeçada 

pelo atual presidente da entida-

de, Edson Dias Bicalho, e vai ad-

ministrar o Sindicato no período 

2021/2026 

     A Chapa 01, a “Juntos So-

mos Mais Fortes”, obteve 97, 

88% dos votos na eleição para a 

renovação da Diretoria e do 

Conselho Fiscal do Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indús-

trias Químicas e Farmacêuticas 

de Bauru e Região (Sindquim-

bru). Única concorrente ao plei-

to, a Chapa 01 é encabeçada pe-

lo atual presidente da entidade, 

Edson Dias Bicalho, e vai ad-

ministrar o Sindicato no período 

2021/2026. Para que todos os 

trabalhadores e as trabalhadoras 

com  condições  de  votar  tives- 

 

Sergio Luiz Leite, o Serginho, e 

Edson Bicalho 

tsem a possibilidade de partici-

par do pleito, urnas percorreram 

as empresas de Bauru e região 

cujos quadros contam com as-

sociados ao Sindicato. 

     A posse da nova diretoria se-

rá em setembro. 

     O resultado da eleição com-

prova que a nossa atuação é a-

provada pela categoria, afirma 

Bicalho Presidente reeleito. 

N 

Sindicato dos Químicos de Bauru e 
Região elege nova diretoria com 

97,88% dos votos 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=6OrDqrBW-40
https://www.youtube.com/watch?v=6OrDqrBW-40
https://www.assespropr.org.br/
https://forms.gle/Zzo4E9NBmjqThiW17
https://forms.gle/Zzo4E9NBmjqThiW17
https://forms.gle/c3U5GSBejWJuBYMs5
https://forms.gle/c3U5GSBejWJuBYMs5
https://realizartepalestras.com.br/acidentes-de-trabalho-3-dicas-para-elimina-los-de-forma-eficaz/?utm_campaign=acidentes_de_trabalho_3_dicas_para_elimina-los_de_forma_eficaz&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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JBS investe mais de R$ 80 mi em 
fábrica de latas no interior de SP 

 

Nova planta tem foco na indústria 4.0 (Tanajura Filmes-
Divulgação/JBS) 

Norminha 635, 05/08/2021 
   A JBS inaugurou em maio sua 

fábrica de latas em Guaiçara 

(SP). A planta, com tecnologia 

de ponta e foco na indústria 4.0, 

recebeu um investimento supe-

rior a R$ 80 milhões e possui 

três linhas de produção voltadas 

exclusivamente para fabricação 

de embalagens metálicas para a-

erossóis, tanto de aço (flandres) 

quanto de alumínio. Dessa for-

ma, a empresa se tona a única 

no Brasil a operar com os dois 

materiais como matéria-prima, 

informou a JBS também em ma-

io. 

    Com a nova unidade, que em-

prega cem pessoas, a compa-

nhia amplia sua capacidade pro-

dutiva de aerossóis para mais de 

220 milhões de latas anual-

mente, que atenderão também 

aos mercados de cosméticos e 

desodorantes. 

     Construída com foco em uma 

nova expansão, que deve ocor-

rer nos próximos anos, a fábrica 

possui equipamentos importa-

dos da Europa, que permitem a-

cesso remoto para manutenção 

e reparos, além de impressora 

dupla, o que traz maior agilidade 

de litografia nas embalagens. 

     A inauguração da planta tam- 

bém marcou um novo momento 

para a divisão da JBS Novos 

Negócios. Antes chamada de JB 

S Embalagens Metálicas, a uni-

dade de negócios passa agora a 

se chamar Zempack. 

    “Com a nova fábrica em Guai-

çara, iniciamos nossa operação 

no segmento de latas de alu-

mínio. Além de ampliarmos 

nossa capacidade produtiva e 

reforçarmos nosso posiciona-

mento como um dos principais 

players do setor, certamente 

também passamos a contar com 

uma das fábricas mais moder-

nas no país”, disse em nota 

Marcelo Jorcovix, diretor da 

Zempack. 

     A sustentabilidade permeia, 

de ponta a ponta, os processos 

de produção da Zempack. Toda 

a energia utilizada nas fábricas é 

proveniente da Biolins, unidade 

de produção de energia elétrica 

da JBS localizada em Lins (SP) 

e que utiliza 100% de matéria-

prima de fontes renováveis, co-

mo bagaço de cana e cavaco de 

reflorestamento. Além disso, to-

do o ciclo de produção das em-

balagens de aço segue o sistema 

de logística reversa e 100% do 

material descartado no processo 

produtivo  é  destinado  para  a 

Como os mapas mentais podem ajudar nos 
estudos e como eles devem ser elaborados 

 
Este esquema traz uma série de vantagens para os estudos, como o desenvolvimento da 

criatividade e uma maior absorção do conteúdo 

JBS Ambiental, que o reinsere 

no setor por meio de siderúr-

gicas. 

     Na linha alimentícia, a emba-

lagem metálica possui o benefí-

cio de manter as propriedades 

naturais do produto inalteradas, 

protegendo os alimentos por 

mais de dois anos, em condi-

ções adversas de clima, trans-

porte e manuseio. 

 

Linha de produção na Zempack 

(Tanajura Filmes-

Divulgação/JBS) 

N 
Carnetec 

Norminha 635, 05/08/2021 
*Por Fábio Affonso 

Os textos, mesmo que resumi-

dos, muitas vezes não prendem 

a atenção de quem está estu-

dando. Ou, ainda, eles podem 

ser lidos sem que o conteúdo re-

almente seja absorvido. Por is-

so, falo hoje para vocês sobre o 

“mapa mental”. Criada ao final 

da década de 1960 pelo consul-

tor inglês Tony Buzan, esta téc-

nica de estudo pode ser uma 

grande facilitadora, principal-

mente, para aqueles que apre-

sentam maior compreensão para 

aprender visualmente. 

     Usando cores e símbolos di-

ferentes, além de setas e frases 

curtas, essa ficha de estudos dá 

um panorama do tema que vem 

sendo estudado, sem que aquilo 

fique cansativo. Outra vantagem 

é o fato de que os elementos uti-

lizados podem colaborar com a 

memorização dos fatos, até 

mesmo em ordem cronológica, 

e ainda engrandecerem o enten-

dimento. Os mapas mentais tra-

zem uma série de outros ganhos 

ao  estudo,  como  o desenvolvi- 

mento da criatividade, uma ma-

ior absorção do conteúdo e a 

transmissão de ideias.      

     Para que tudo isso funcione, 

é importante que você entenda 

quais partes daquelas matérias 

merecem destaque. Este é outro 

ponto positivo do mapa mental. 

Antes mesmo que ele fique 

pronto, você trabalhará com o 

conteúdo, o que já é de grande 

ajuda. Muitas vezes, na hora em 

que o assunto é solicitado, você 

vai se lembrar daquele momento 

em que estava colocando deter-

minada frase ou data no esque-

ma de estudo. 

     Ao longo dos dias, enquanto 

o mapa mental é estudado, exis-

te ainda a chance de relembrar 

determinadas matérias. Se você 

lê algo na ficha, mas não se lem-

bra o que aquilo significa, é o 

momento certo para você pes-

quisar e entender melhor o con-

teúdo. 

     Agora, ensino para vocês co-

mo elaborar o esquema. Antes 

de tudo, é importante saber que 

nem sempre é possível encaixar 

qualquer tema em qualquer mo-

delo de mapa mental. Então, vo-

cê pode precisar recorrer à in-

ternet para conhecer os diferen-

tes tipos de mapas. Outra reco-

mendação é elaborar tudo ma-

nualmente, sem o uso de pro-

gramas ou sites, porque a con-

fecção já faz parte do estudo. 

     Inicialmente, com o papel na 

horizontal, você deve escrever 

bem ao centro a palavra princi-

pal daquele estudo. É a partir 

disso que, já com as principais 

informações organizadas, você 

desenvolverá o restante do es-

quema, partindo dali com rami-

ficações e outras palavras-cha-

ve. Faça desenhos, monte gráfi-

cos ou insira símbolos e evite 

escrever muito, tente sempre u-

tilizar, no máximo, três palavras. 

     Depois deste início, é impor-

tante que você tenha em mente 

tudo o que vai compor o seu ma-

pa. Para isso, pode fazer um re-

sumo ou até mesmo grifar partes 

do texto que está sendo estu-

dado. Tudo deve ser muito bem 

escolhido, para que realmente 

sejam incluídos conteúdos ne-

cessários. 

 

     O que também deve ser pen-

sado previamente é como cada 

elemento vai atuar dentro da sua 

ficha. As cores não podem ser u-

tilizadas de maneira aleatória. 

Cada uma delas deve informar 

algo de um jeito específico. O 

mesmo acontece com os símbo-

los, que devem associar-se a 

determinados conteúdos. 

      Enquanto um retângulo re-

presenta aspectos políticos de 

um país que está sendo estu-

dado, por exemplo, o círculo po-

de representar os aspectos eco-

nômicos. Já as setas devem a-

pontar a conexão entre os temas, 

enquanto os ‘balõezinhos’ po-

dem ser desenhados na hora de 

colocar um lembrete ou uma di-

ca dentro do plano de estudo. 

     Resumindo: tudo o que for 

escolhido para seu mapa mental 

não pode ser feito de maneira a-

leatória. Esses elementos preci-

sam, necessariamente, contri-

buir com a memorização e o en-

tendimento da matéria. São eles 

que vão te ajudar a lembrar o 

conteúdo na hora das provas, 

sejam ela na escola ou na fa-

culdade. 

     Se você tem dúvidas sobre o 

assunto, acesse o site da Micro 

Pro e conheça o Coaching Max. 

Nesse programa de desenvolvi-

mento comportamental para jo-

vens, falamos sobre o Mapa 

Mental e muitas outras questões 

de aprimoramento comporta-

mental e profissional: 

     www.micropro.com.br. 

 

*Fábio Affonso é franqueador da 

MicroPro Desenvolvimento Pro-

fissional e Comportamental, 

uma rede com 35 escolas no es-

tado de São Paulo. Apaixonado 

por ensino profissionalizante, 

ele idealizou o Coaching Max, 

primeiro programa de coaching 

para jovens, oferecido exclusi-

vamente aos alunos da Micro 

Pro como parte da estratégia de 

desenvolvimento comportamen-

tal da marca. 

     www.micropro.com.br N 
 
 
 

 

 

Construção 
Civil gerou mais 
de 178 mil novos 
empregos no 1º 

Sem/2021 
Norminha 635, 05/08/2021 
  A construção civil fechou o pri-

meiro semestre do ano com um 

saldo positivo de 178 mil novos 

empregos com carteira assina-

da, um acréscimo de 7,86% no 

número de trabalhadores. No 

entanto, o ritmo observado no 

primeiro bimestre do ano foi re-

duzido em quase 50%. A média 

de novas vagas passou de 44 

mil em janeiro e fevereiro para 

22.638 nos quatro meses se-

guintes. 

     Para a economista do Banco 

de Dados da Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CB 

IC), Ieda Vasconcelos, esse re-

sultado demonstra que o setor 

poderia estar num ritmo mais 

forte de atividades. “Há quatro 

trimestres consecutivos, a falta/ 

alta nos preços dos insumos 

tem impedido um avanço mais 

consistente”, diz. 

     Em junho, o setor gerou 22. 

460 novas vagas com carteira 

assinada. Os dados foram divul-

gados nesta quinta-feira pelo 

Cadastro Geral de Empegados e 

Desempregados (Caged) do Mi-

nistério do Trabalho e Previdên-

cia. 

     Construção gerou, em mé-

dia, 1275 novos empregos por 

dia útil  

     Nos últimos 12 meses encer-

rados em junho, a construção 

civil criou 322.697 novas vagas 

em todo o país. “Isso significa 

que o setor, neste período, ge-

rou, em média, 1.275 novos em-

pregos com carteira assinada 

por dia útil”, ressalta Vascon-

celos. 

     Ou seja, apesar do segmento 

estar enfrentando o aumento e-

xagerado no custo com os seus 

insumos, segue produzindo e 

contribuindo para melhorar o di-

namismo  do mercado  de traba- 

 

lho nacional. Explicam esse re-

sultado, segundo a economista, 

fatores como a demanda consis-

tente por imóvel, as baixas taxas 

de juros, o incremento do cré-

dito imobiliário, o novo signifi-

cado da casa própria para as fa-

mílias e a melhora nas expecta-

tivas para a economia. 

     A ação integra o projeto ‘Ban-

co de Dados da Construção –  B 

DC’, realizado pela CBIC em 

parceria com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (SE 

NAI Nacional). 

     Acesse a íntegra da análise 

da economista Ieda Vasconcelos 

no Informativo Econômico do 

Banco de Dados da CBIC. N 
Divulgue sua empresa 

aqui na Norminha e leve 
seus produtos/serviços na 

palma da mão de mais 
de 4 milhões de 

profissionais! 

http://www.norminha.net.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/100521
http://www.micropro.com.br/
http://www.micropro.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2021/07/informativo-economico-caged-junho-2021-1.pdf
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Multas da LGPD entram em vigor e a mudança da cultura corporativa é o 
grande desafio das empresas 

Norminha 635, 05/08/2021 
    As multas e sanções previstas 

na Lei Geral de Proteção de Da-

dos (LGPD) (Lei Federal n.º 13. 

709/2018) estão previstas para 

começar a serem aplicadas a 

partir do dia 1.º de agosto. No 

Brasil, o grande desafio ainda é 

mudar a cultura corporativa das 

empresas, que precisam incor-

porar a política de proteção de 

dados ao ambiente organizacio-

nal, visando não apenas evitar 

as punições, mas principalmen-

te a proteção dos dados pes-

soais dos usuários. 

     O DPO (Data Protection Of-

ficer) e especialista em proteção 

de dados Mario Toews, diretor 

da Datalege Consultoria Empre-

sarial, explica que a nova legis-

lação já está vigente desde 18 de 

setembro de 2020. Porém, em 

função da pandemia de Covid-

19, o Governo Federal optou por 

adiar o prazo das sanções e mul-

tas, permitindo que as empresas 

tivessem um pouco mais de 

tempo para fazer as adequações. 

“A lei já está vigente e permite 

que qualquer pessoa possa rei-

vindicar o acesso aos seus da- 

Prevenção aos acidentes ocupacionais passam pelo médico do trabalho 

 

Rosylane Rocha, Presidente da 

Anamt lembra que profissional 

tem papel fundamental na 

saúde do trabalhador e da 

empresa 

Norminha 635, 05/08/2021 
   O dia 27 de julho é dedicado à 

Prevenção de Acidentes do Tra-

balho em todo o Brasil. Apesar 

dos avanços ocorridos no país, 

ainda existe muito a ser feito 

nesse assunto. Para a presidente 

da Associação Nacional da Me-

dicina do Trabalho (Anamt), Ro-

sylane Rocha, o Brasil, feliz-

mente, diminuiu o número de a-

cidentes graças à dedicação dos 

médicos do trabalho e demais 

profissionais de SST. Mas en-

tende que é “indispensável con-

tinuar o trabalho e levar aos em-

pregadores dados reais dos be-

nefícios alcançados com o in-

vestimento em segurança e saú-

de no trabalho”. 

     “Contra números não há ar-

gumentos falaciosos”, afirma 

Rosylane. Para ela, investir em 

prevenção de acidentes, capaci-

tação, EPI individual e coletivo e 

assistência integral à saúde do 

trabalhador resulta em menos a-

cidentes, menos adoecimento e  

dos. Por isso, a empresa precisa 

saber se posicionar e oferecer o 

tipo de suporte necessário ao u-

suário. No entanto, até agora as 

multas não estavam sendo apli-

cadas, mas, em muitos casos, as 

empresas já estavam sendo aci-

onadas judicialmente”, comen-

ta. 

     De acordo com Toews, falta 

às organizações a adoção de 

uma cultura de segurança da in-

formação buscando incorporar 

essa estrutura à rotina dos cola-

boradores. “A LGPD já está pro-

vocando uma nova onda no 

mercado. A possibilidade de 

sanções e de multas às empre-

sas vai alterar profundamente a 

percepção dos gestores e até 

mesmo dos cidadãos, que toma-

rão consciência dos seus direi-

tos”, comenta. 

 

Dados pessoais sensíveis 

exigem camada extra de 

proteção, segundo a LGPD. 

Pixabay 

mais satisfação com o trabalho. 

“Para a sociedade, este investi-

mento também retorna em me-

nos custo nos serviços de saú-

de. Tudo isto associado a uma 

organização de trabalho que res-

peite os limites do ser humano 

em um ambiente harmônico e 

respeitoso”, afirma. 

     E lembra que cabe ao médico 

do trabalho avaliar, reduzir ou 

eliminar os riscos de acidentes e 

doenças. “Esta função é contí-

nua, já que o médico do trabalho 

avalia constantemente a saúde 

dos trabalhadores e assim pode 

perceber eventuais nexos entre 

questões de saúde da população 

de funcionários e algum possí-

vel risco no ambiente das em-

presas”. 

     O médico do trabalho, de a-

cordo com Rosylane, também 

promove ações, campanhas e 

mudanças de comportamento 

em direção à saúde integral. Al-

guns exemplos são campanhas 

antitabagismo, de controle da o-

besidade, hipertensão, entre ou-

tros. “Muitas vezes, esse traba-

lho extrapola o ambiente das 

empresas e chega às famílias 

dos funcionários, em um impac-

to positivo bastante amplo”. 

     Além disso, lembra a presi-

dente da Anamt, o médico do 

trabalho é o mais fácil e rápido 

acesso à assistência primária de 

saúde para cerca de 40 milhões 

de  trabalhadores.  “Os  brasilei- 

 
Política de proteção de dados precisa ser incorporada ao 

cotidiano empresarial para minimizar os prejuízos aos usuários 

     Pela LGPD, as instituições 

públicas e privadas que coletam 

dados pessoais de clientes, for-

necedores e colaboradores de-

vem saber localizar esses dados, 

além de ter um canal de comu-

nicação, permitindo e facilitando 

o acesso dos dados pessoais 

aos titulares. Ao impedir ou difi-

cultar esse acesso, incorrerão 

em uma infração penal. 

     MULTAS 

     Pesquisas de mercado mos-

tram que cerca de 80% das em-

presas ainda estão alheias à LG 

PD e a maioria está deixando pa-

ra a última hora a implantação  

das medidas previstas na lei. As 

punições incluem desde adver-

tências até multas que podem 

chegar a R$ 50 milhões por in-

fração. 

     Na análise de Toews, hoje em 

dia ainda não é atribuído o de-

vido valor aos dados pessoais, 

nem pelo próprio titular e nem 

pelas organizações, que consi-

deram os dados sob uma ótica 

ainda bastante utilitarista, ape-

nas como ativos necessários pa-

ra promover seus produtos e 

serviços, deixando em segundo 

plano as questões relacionadas 

à privacidade dos titulares. “Es- 

miológica valiosa dentro do 

contexto da saúde do trabalha-

dor”, garante. 

     Ela reforça que durante o e-

xame ocupacional, o médico do 

trabalho pode fazer diagnósticos 

precoces que podem salvar a 

vida de um trabalhador. “Não se 

trata de exame simplório, ao 

contrário do que tentam divul-

gar. Diminuir a importância do 

exame ocupacional e, ainda pi-

or, acabar com a exigência des-

ses exames é atentar contra a in-

tegridade da saúde do trabalha-

dor e causar imenso prejuízo 

aos empregadores, ao sistema 

de saúde e à previdência”, afir-

ma. 

N 
Revista CIPA 

 

sas empresas foram deixando a 

conformidade com a LGPD para 

depois. Agora, há pouco tempo 

para implementar as medidas 

necessárias”, analisa o especia-

lista. Ele salienta que além de 

ser uma exigência do mercado 

interno, a adequação à nova lei 

também é fundamental para as 

empresas que atuam no merca-

do internacional, já que é uma 

das exigências de legislações 

vigentes em outros países, co- 

Norminha 635, 05/08/2021 
  Por ocasião do Dia Nacional de 

Combate ao Colesterol, em 8/8, 

a endocrinologista do Serviço 

Social da Construção Civil do 

Estado de São Paulo (Seconci-

SP), dra. Carolina Spissirits Go-

mes de Amorim, destaca a im-

portância de se manter o contro-

le do colesterol para evitar pro-

blemas cardiovasculares, que 

podem deixar sequelas graves e 

até mesmo levar à morte. 

     Segundo pesquisas da Soci-

edade Brasileira de Cardiologia, 

quatro em cada dez adultos no 

país sofrem com o nível elevado 

de colesterol, 67% da popula-

ção brasileira desconhecem 

seus níveis de colesterol e a 

grande maioria só realiza exa-

mes diagnósticos a partir dos 45 

anos. 

     O diagnóstico tardio ou a fal-

ta do tratamento necessário para 

abaixar os níveis da Lipoproteí-

na de Baixa Densidade (LDL), 

popularmente conhecida como 

“colesterol ruim”, pode desen-

cadear futuras complicações de 

saúde. O acúmulo de LDL pro-

voca o entupimento das artérias, 

predispondo a doenças cardio-

vasculares, como infarto, derra-

me ou AVC (Acidente Vascular 

Cerebral). 

  Por se tratar de uma doença si-

lenciosa, que não apresenta sin-

tomas, dra. Carolina afirma que 

 

 

 

mo é o caso da GDPR, a lei de 

proteção de dados da Comuni-

dade Europeia. 

     Site: www.datalege.com.br  

 

Mario Toews é DPO (Data 

Protection Officer), especialista 

em Segurança da Informação, 

além de sócio e instrutor 

certificado da Datalege 

Consultoria Empresarial. 

Aniele Nascimento/Divulgação 
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ros adoecem e morrem de doen-

ças crônicas que podem ser bem 

controladas se diagnosticadas e 

tratadas precocemente, e com 

orientação adequada podem ser 

evitadas”, alerta. “Todo contexto 

do trabalho pode ter repercus-

são sobre a saúde do trabalha-

dor e, mais uma vez, o médico 

do trabalho tem papel funda-

mental dentro das empresas ou 

no SUS”. 

     Atualmente existe um projeto 

de lei (PL) na Câmara dos De-

putados que acaba com a exi-

gência dos exames admissio-

nais, demissionais. Se aprova-

do, de acordo com Rosylane, is-

so vai afetar a prevenção de aci- 

dentes de trabalho.. “Os exames 

ocupacionais são indispensá-

veis e são uma ferramenta epide 

é fundamental a realização de e-

xames periódicos. “Diante dos 

resultados, o médico poderá in-

dicar o tratamento mais adequa-

do, que pode envolver a pres-

crição de medicamentos. Cada 

paciente é único e são avaliados 

diversos critérios, como idade, 

se há outras doenças associa-

das, como diabetes e hiperten-

são, o histórico clínico do paci-

ente, ou seja, se ele já teve algum 

problema cardiovascular, entre 

outros fatores”. 

     O controle passa pela adoção 

de medidas dietéticas. “Preparar 

os alimentos cozidos ou assa-

dos, evitando frituras, substituir 

a carne vermelha pelas brancas, 

como frango e peixe; evitar os a-

limentos embutidos, como lin-

guiça, presunto, salame e morta-

dela, e os alimentos indústria-

lizados”, indica dra. Carolina. 

     Um problema recorrente que 

a médica tem presenciado nos 

atendimentos é o do paciente to-

mar a medicação para o controle 

do colesterol, por um período, 

como três meses, por exemplo, e 

depois parar por conta própria. 

“As medicações para essa doen-

ça são muito seguras e apre-

sentam poucos efeitos colaterais 

e estes são leves, em sua mai-

oria. O fato de suspendê-las sem 

orientação médica é que pode 

trazer riscos para a saúde”, alerta 

a endocrinologista. N 

Manter o controle do colesterol é 
vital, alerta Seconci-SP 

http://www.norminha.net.br/
https://revistacipa.com.br/prevencao-aos-acidentes-ocupacionais-passam-pelo-medico-do-trabalho/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
http://www.datalege.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 635, 05/08/2021 
Advogados e psicólogos sabem desta possi-

bilidade para defesa dos seus clientes en-

volvidos em situações críticas, quando este 

artigo mergulha profundamente no tema pa-

ra reflexão dos nossos atos perante a so-

ciedade em que vivemos. Morrer trabalhan-

do! É justo? 

     Lembro que, publicar artigo é um sonho 

de todo acadêmico e pesquisador e, eu co-

mo um deles insisto. É com a publicação do 

artigo que o conteúdo passa a ser compar-

tilhado e difundido no meio científico, ga-

nhando relevância e notoriedade. Afinal, vo-

cê não dedica todo um tempo e trabalho para 

escrever o artigo, colher análises e chegar a 

resultados para que esses fiquem guardados 

e esquecidos na gaveta. 

     O principal objetivo da pesquisa cientí-

fica é disseminar o conhecimento e os arti-

gos científicos são partes de uma publicação 

com autoria declarada que apresenta e dis-

cute ideias, métodos, técnicas, processos e 

resultados nas mais variadas e diversas á-

reas do conhecimento. Assim, os artigos ci-

entíficos podem trabalhar tanto com resul-

tados de uma pesquisa teórica, de base bi-

bliográficas, como com pesquisas mais prá-

ticas, que envolvam, por exemplo, a coleta 

de dados e experimentações. 

     Logo, em posse da revista “Análise So-

cial”, número 238 do Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa, volume 

LVI, do primeiro trimestre de 2021, interes-

sei-me pelo artigo do professor João Aerosa 

intitulado “Herrar é umano: insistir no herro 

também”, pp. 84-107; quando o autor insis-

te em discutir o conceito do erro humano, o 

qual está longe de ser consensual e, em uma 

perspectiva crítica em relação à visão con-

vencional sobre o tema em que o erro hu-

mano é considerado como elemento indisci-

plinado da segurança nas organizações nos 

fazendo lembrar que o erro humano faz parte 

da própria condição humana e que ele é a-

penas um entre muitos outros fatores que 

podem contribuir para a ocorrência de fa-

lhas. Complementando o artigo, o autor re-

lembra casos em que envolve ações volun-

tárias determinadas em erros que resultaram 

em perdas de vidas, financeira e moral dos 

envolvidos.  

     Robert Helmreich (1994) estudou a fundo 

o desastre do voo 52 Avianca e defendeu que 

os fatores culturais estavam profundamente 

imiscuídos na explicação dos componentes 

aparentemente erráticos dos pilotos, quando 

lembramos que este acidente ocorreu devido 

ao avião ter ficado sem combustível e todos 

os membros da tripulação sabiam do risco.  

Vamos aos fatos: “em 25.01.1990, o voo co-

mercial da Avianca 52,com 149 passageiros 

e tripulantes , em uma rota internacional de 

entre o Aeroporto Internacional de Bogotá 

(Eldorado) e o aeroporto internacional de No 

va Iorke (Aeroporto John Kennedy) enfrenta 

condições climáticas extremamente desfavo-

ráveis e os pilotos tem dificuldade de con-

versação com a torre de controle para in-

formar a condição de emergência por falta de 

combustível, já que estavam muito tempo a-

guardando autorização de pouso e as reser-

vas eram para duas horas de espera, o que 

não ocorreu, fazendo a aeronave cair, resul-

tando em 85 sobreviventes”. 

     Este tipo de ocorrência leva-nos à lem-

brança de outro semelhante ocorrido tempo 

depois com a aeronave transportando os jo-

gadores do time chapecoense e repórteres 

quando caiu por ter sido abastecido apenas 

o necessário para o trajeto e o comandante 

não insistiu no pouso por emergência em 

tempo necessário e hábil.  

     A incumbência de criar estratégias para 

detectar, corrigir e recuperar os erros huma-

nos ocorridos no universo laboral competirá 

exclusivamente aos possíveis autores destes 

erros, visto que estrão envolvendo a integri-

dade física e moral deles mesmos perante os 

valores recebidos pelos trabalhos vendidos 

pelo valor que lhe interessante. Isto é fato 

constatado. 

     Lembrando que as empresas colherão os 

resultados projetados mediante contrato fei-

to.  

     Passemos a outro caso verídico para aná-

lise e reflexão do nosso artigo: “A balsa para 

travessia de automóveis e pessoas “Herald of 

Free Enterprise” pertencente a Towsend Tho-

resem, após deixar o porto de Zeebrugge no 

litoral da Belgica à caminho caminho da In-

glaterra, na noite de 06.03.1987, naufragou 

quando águas entraram pelas portas de a-

cesso terem sido esquecidas abertas, dei-

xando 193 vítimas fatais”, quando no inqué-

rito público, ficou comprovada a negligência 

corporativa em todos os níveis, já que a 

embarcação deixara o porto carregando uma 

quantidade adicional de água em seus tan-

ques de lastro e as portas de acesso ao con-

vés abertas. A empresa foi condenada por 

homicídio culposo corporativo dois anos 

após a ocorrência e sete trabalhadores foram 

acusados, também por homicídio culposo”. 

     Não haverá dúvidas de que, um dos gran-

des desafios para os gestores industriais re-

fere-se a maneira de tratar o erro no pro-

cesso produtivo, resultando em lesões ao 

trabalhador no ambiente laboral. Se, de um 

lado, não há consenso quanto à forma de li-

dar com o erro, por outro lado, há o con-

senso quanto a constatação que errar é ina-

ceitável na produtividade, quando apontar 

erros e corrigi-los em tempo hábil, antes de 

sua potencialização, é uma obrigação moral, 

ética e profissional. Como justificar as víti-

mas dos erros evitáveis em tempo? 

     Acreditem, o erro possui raízes na psico-

logia cognitiva comportamental e está asso-

ciado a mecanismos de aquisição de conhe- 

 

Justificar o injustificável é um apelo às emoções, desprezo às razões 

 

Herald of Free Interprise 

cimentos que especificam e revelam uma ló-

gica na organização intelectual dos indiví-

duos. Erros são apenas, toleráveis na aca-

demia de formação. 

     É preciso e necessário que que se man-

tenha a fiabilidade humana. Não é saudável 

que aceitemos simplesmente ou toleremos 

graciosamente os erros por parte dos traba-

lhadores contratados pelas organizações, 

quando estes comprovaram habilidade, ca-

pacidade e competência após formação pro-

fissional em área acadêmica reconhecidas. 

     As empresas de qualquer porte ou seg-

mento esperam dos seus trabalhadores con-

tratados o resultado positivo do seu trabalho 

braçal ou intelectual, não importando o sta-

tus. Logo, saiba investir intelectualmente em 

você mesmo para competir pela sua sobre-

vivência no mercado de trabalho. Os retarda-

tários ficarão para trás e serão submissos 

aos avanços. N 

Jorge Gomes- Especialista em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho 

UOL EdTech realiza evento 
gratuito sobre capacitação 

comercial em vendas 
Norminha 635, 05/08/2021 
   O UOL EdTech, maior empresa de tecnolo-

gia para educação do Brasil, realiza HOJE, 5 

de agosto, às 11h, mais uma edição do e-

vento UOL EdTech Convida. A edição terá o 

tema “Capacitação comercial além das ven-

das! Como engajar colaboradores e distri-

buidores?” e contará com a participação da 

MAPFRE para discutir seu case em educa-

ção corporativa. As inscrições para o evento 

são gratuitas e devem ser feitas pelo link. 

     A programação é realizada sempre na pri-

meira quinta-feira de cada mês, quando um 

executivo aponta os resultados alcançados 

em um projeto de sucesso e compartilha in-

formações relacionadas aos negócios de sua 

empresa. O evento segue o formato de um 

bate-papo que proporciona a troca de ideias, 

benchmark e network entre profissionais de 

Recursos Humanos e áreas correlatas. 

     Neste encontro, Patrícia Machado, es-

pecialista em Desenvolvimento e Formação 

Comercial da MAPFRE, apresentará os prin-

cipais pilares da estratégia de capacitação 

dos times comerciais, as técnicas aplicadas 

para engajar o time por meio da sensi-

bilização sobre propósito e os desafios en-

frentados na capacitação de pessoas atual-

mente e no pós-pandemia. N 

 

Fernando Kede é advogado 

especializado em Direto do 

Trabalho Empresarial 

Norminha 635, 05/08/2021 
        Mesmo imunizadas com as 

duas doses da vacina contra a 

covid-19, gestantes devem per-

manecer em trabalho remoto ou 

afastadas enquanto durar a pan-

demia. A Lei 14.151 sancionada 

em maio deste ano garantiu o 

regime de teletrabalho às grávi-

das e está em vigor enquanto 

durar o estado de emergência 

em razão da pandemia. 

     Segundo o advogado espe-

cialista em Direito do Trabalho 

Empresarial, Fernando Kede, o 

empregador que descumprir a 

determinação pode sofrer pena-

lidades. “Não há nenhuma res-

salva, revogação ou modificação 

na Lei nesse sentido, portanto, 

ela continua valendo. Os empre-

gadores devem deixar gestantes 

em home office para garantir os 

direitos delas conforme vem 

sendo feito”, ressalta. 

     Embora a medida não preveja 

punições para o empregador, o 

descumprimento das determina-

ções pode gerar consequências 

jurídicas graves com base na 

legislação trabalhista, garante o 

 

 

 

 

 

Empresas devem manter grávidas 
vacinadas em home office 

Advogado explica que o descumprimento da lei pode gerar 
processos no âmbito trabalhista 

especialista. “A empresa corre 

um risco acentuado se ela colo-

car a gestante para trabalhar, 

porque mesmo vacinada ela ain-

da pode contrair o vírus e ter al-

guma complicação. A Justiça 

protege o nascituro, protege a 

criança e todos os julgados são 

nessa linha até em relação à li-

cença-maternidade”, alerta. 

 

País registrou a morte de pelo 

menos 1.707 grávidas e 

puérperas por covid-19 

     Debate 

     Recentemente, essa discus-

são foi tema de uma comissão 

externa na Câmara dos Deputa-

dos. No debate, entidades médi-

cas afirmaram que o retorno ain-

da não é seguro e recomen-

daram cautela às empresas. “A 

pandemia ainda não está con-

trolada e essa medida tem a fun-

ção de proteger a integridade fí-

sica da mãe e do bebê”, afirma o 

advogado. 

     Desde o início da pandemia, 

o Brasil registrou a morte de pelo 

menos 1.707 grávidas e puér-

peras, segundo última atualiza-

ção feita pelo Observatório Obs-

tétrico Brasileiro Covid-19.  

N 
      

 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://conteudo.uoledtech.com.br/convida/
https://conteudo.uoledtech.com.br/convida/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Em Rio Preto, comemoração da semana da prevenção, foi comemorada com 
palestras em canteiros de obras 

 

Analista Comportamental apresenta boas dicas para entrevistas de emprego online 
Norminha 635, 05/08/2021 
 Com a pandemia do novo coro-

navírus, muitas pessoas encon-

traram um novo cenário no mer-

cado de trabalho. Enquanto mui-

tas empresas tiveram de desligar 

funcionários, muitas outras pas-

saram a contratar. Ainda assim, 

é importante adequar as capaci-

tações e aos processos seleti-

vos, que atualmente acontecem 

de forma rápida e online. 

     Embora a Covid-19 tenha ge-

rado um período complicado, 

algumas vantagens surgiram 

para o mercado. Além da contra-

tação e processo online, muitas 

vagas foram desenhadas para 

que os colaboradores possam 

trabalhar diretamente de casa, 

no regime de home office. 

     Mirla Caúla, que é analista 

comportamental e formada in-

ternacionalmente como coach, 

oferece algumas dicas para a-

queles que desejam ingressar 

no mercado de trabalho pós 

pandemia. “Apesar de online, é 

necessário ter atenção com os 

processos feitos pela internet e 

um dos pontos chave é a cons-

trução dos currículos nas plata-

formas de contratação. Itens co-

mo experiências e resultados o-

btidos, juntamente aos dados 

pessoais, objetivos, formação a-

cadêmica são essenciais”, ela 

ressalta. 

     Atualmente a especialista a-

tua como analista comporta-

mental para empresas, fazendo a  

lhar com segurança, aplicadas 

pelos técnicos Cléber Feitosa, Is 

mael Peres e Marcelo Machado 

das Empresas Tarraf e Taflex. 

     O SindusCon-SP desenvolve 

uma multiplicidade de ações re-

lacionadas à Segurança do Tra-

balho, com o objetivo de melho-

rar a qualidade de vida nos can-

teiros de obra, buscando a inte-

gração, conscientização e ho-

mogeneização de informações 

para o setor da construção civil. 

Divulgue sua empresa 
na Norminha 

     Os principais objetivos da 

parceria do SindusCon-SP e do 

Senai-SP no PSS são desenvol-

ver ações de orientação e acom-

panhamento sobre os procedi-

mentos a serem adotados na im-

plementação da NR-18 junto às 

empresas associadas ao sindi-

cato e contribuir com as empre-

sas, visando à melhoria, prote-

ção e saúde do trabalhador. 

     Os técnicos de segurança do 

PSS têm sido fundamentais não 

só para o atendimento das nor-

mas de segurança, como para a 

conscientização dos trabalhado-  

Norminha 635, 05/08/2021 
     Foi realizado pelo Técnico do 

Programa Sinduscon de Segu-

rança Douglas William Hakini 

Soares, no período de 26 a 30 de 

Julho, Palestras em Comemora-

ção à Semana Nacional de Pre-

venção de Acidentes do Traba-

lho nos Canteiros de obras: 

Montelena by Tarraf e Quintessa 

by Tarraf, da Empresa Tarraf 

Construtora, e na Obra Borghese 

Boulevard da empresa Taflex 

Imperio Empreendimento Imo-

biliário Spe Ltda. 

 

     O objetivo das palestras foi o 

de conscientizar os trabalhado-

res sobre a prevenção de aci-

dentes de trabalho e consolidar 

as melhores práticas para traba- 

triagem de candidatos, por isso, 

a principal dica dela é utilizar 

palavras-chave para que o currí-

culo seja melhor avaliado dentro 

das plataformas. No momento 

de preencher os objetivos, por 

exemplo, as palavras utilizadas 

fazem toda a diferença para afu-

nilar aqueles que mais se ade-

quam a vaga, bem como as qua-

lificações  e  os  cursos  específi- 

 

res em relação aos cuidados pa-

ra a preservação da saúde no 

combate ao coronavírus. 

     Douglas Hakini é o técnico  

 

cos feitos. 

     As entrevistas também pos-

suem algumas regras de eti-

queta e como 87% delas são fei-

tas via internet atualmente, as 

recomendações de Mirla são 

simples. "Além da preparação, o 

silêncio é de muita importância 

na hora da apresentação online. 

Tanto homens como mulheres 

devem se apresentar de maneira  

da Regional São José do Rio 

Preto, ele está à disposição para 

atendimento no fone 17- 99723-

0624 ou no e-mail: 

 

formal, por isso optar por rou-

pas sóbrias e maquiagem leve é 

uma boa ideia. Lembre-se que a 

primeira impressão é a que você 

pode ocasionar impacto positivo 

ou negativo”, conta. 

     Caúla também ressalta a im-

portância de fazer uma boa pes-

quisa sobre a empresa, estu-

dando os valores e o alinha-

mento dela, dessa forma a entre- 

 

 

    douglas.soares@sp.senai.br.  

    Ligue e agende uma visita ori-

entativa no seu canteiro de obras 

N 
 

vista pode ser conduzida de for-

ma objetiva. “Se você falar sobre 

seus valores e princípios, pode 

também coincidir muito com o 

que a empresa pede hoje em dia, 

então foque nos seus resultados 

e busque antes de qualquer con-

tato entender sobre a missão, vi-

são e valores que aquela em-

presa representa", finaliza. 
 

 

    Sobre Mirla Thayanna Caúla 

    Ela é especialista em gestão 

de pessoas e processos, possui 

formação internacional em Coa-

ching Integral Sistêmico e Mas-

ter Coach. É analista de perfil 

comportamental e palestrante. 

Esse vasto conhecimento permi-

tiu que Mirla colocasse em prá-

tica as técnicas avançadas de 

qualidade em gestão e cresci-

mento de lucros para desenvol-

vimento de empresas, com a vi-

são de estratégia de mercado. A-

tualmente, está concluindo a 

pós-graduação em Gestão Es-

tratégica de Pessoas e Liderança 

Organizacional. 

     Para saber mais, acesse: 

     @mirlacaula 

N 

Trabalhadora 
que viajou a 
lazer durante 
quarentena 

tem justa 
causa 

confirmada 
Norminha 635, 05/08/2021 
    A Justiça do Trabalho decidiu 

validar a dispensa por justa cau-

sa de uma trabalhadora de su-

permercado de Brusque (SC) 

que, após entrar em licença mé-

dica alegando sintomas de Co 

vid-19, viajou para a cidade tu-

rística de Gramado (RS) no perí-

odo em que deveria estar cum-

prindo quarentena. 

     O afastamento foi solicitado 

pela própria empregada, que a-

presentou atestado médico par-

ticular. Embora a orientação mé-

dica fosse para que ela repou-

sasse e permanecesse em casa, 

a trabalhadora admitiu que via-

jou com o namorado para passar 

o final de semana na serra gaú-

cha. Após se reapresentar na 

empresa, ela foi dispensada por 

justa causa. 

 

     Argumentando que trabalha-

ra por sete anos na empresa e 

que a punição era um ato des-

proporcional e excessivo, a em-

pregada contestou judicialmente 

a dispensa por justa causa e exi-

giu o pagamento de R$ 18 mil 

em verbas rescisórias. 

     Multa 

     Os argumentos não conven-

ceram o juiz titular da 2ª Vara do 

Trabalho de Brusque, que con-

firmou a dispensa por justa cau-

sa e classificou como “gravíssi-

mo” o comportamento da traba-

lhadora. 

     O juiz Roberto Masami Naka-

jo asseverou na sentença que “o 

mundo vive um momento atípi-

co no qual muitas medidas têm 

sido tomadas na tentativa de sal-

var vidas, manter empregos e a 

economia ativa” e que nesse 

contexto “a autora recebeu ates-

tado médico justamente para que 

ficasse em isolamento por ter 

tido contato com pessoa su-

postamente contaminada pelo 

coronavírus”. 

     Ressaltou o magistrado que 

“a empresa continuou a pagar 

seu salário e, em contrapartida, 

esperava-se que a autora manti-

vesse isolamento, um ato de 

respeito em relação ao próximo 

e à toda sociedade, e que atitu-

des como esta, contrária às ori-

entações das autoridades sani-

tárias, podem levar à uma ele-

vação dos níveis de infecção e a 

Continua na página 08/13 

 

 
A coach e analista comportamental Mirla Caúla oferece conhecimento sobre como preencher 

currículos e se portar em entrevistas online 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 635, 05/08/2021 
 Logo no início da pandemia, foi 

editada a MP 927, a qual, dentre 

as suas previsões, estabelecia 

no art. 29 a impossibilidade de a 

contaminação por coronavírus 

ser enquadrada como doença o-

cupacional. 

     O STF, por sua vez, analisou 

sete ações, que foram ajuizadas 

respectivamente pelos partidos 

PDT - Partido Democrático Tra-

balhista (6.342), Rede Sustenta-

bilidade (6.344), CNTM – Con-

federação Nacional dos Traba-

lhadores Metalúrgicos (6.346), 

PSB - Partido Socialista Brasi-

leiro (6.348), PCdoB - Partido 

Comunista do Brasil (6.349), 

Solidariedade (6.352) e CNTI - 

Confederação Nacional dos Tra-

balhadores na Indústria (6.354). 

O entendimento prevalecente foi 

de suspensão integral do art. 29 

da MP 927. 

     Neste contexto, o entendi-

mento que vem prevalecendo é 

no sentido de aplicar o art. 21, 

inciso III, alínea d da Lei 8.213/ 

91, o qual expõe que a doença 

endêmica adquirida por segura-

do habitante de região em que 

ela se desenvolva pode ser en-

quadrada como doença decor-

rente do trabalho, quando há 

comprovação de que é resultan-

te de exposição ou contato dire-

to determinado pela natureza do 

trabalho. 

     Ou seja, apenas haveria en-

quadramento como doença ocu-

pacional se houver comprova-

ção de que a contaminação o-

correu por conta do trabalho e-

xercido. 

     Contudo, a jurisprudência 

vem compreendendo ser possí-

vel caracterizar a contaminação 

do coronavírus como doença o-

cupacional e determinar a res-

ponsabilização do empregador, 

quando comprovado que o am-

biente laboral era de risco, e o 

empregador não adotou meios 

para minimizar os riscos de con-

taminação. 

     No processo 0020462-40. 

2020.5.04.0551, em que figura 

como Reclamada a empresa JB 

S, o MM. Juízo reconheceu a 

contaminação por COVID-19 de 

empregada de um frigorífico co-

mo doença ocupacional, conde-

nando a empresa ao pagamento 

de uma indenização por dano 

moral no valor de R$ 20.000,00. 

  

Contaminação por coronavírus no ambiente de trabalho: da caracterização como 
doença ocupacional e indenização por dano moral 

     Na referida decisão, o Nobre 

Juiz levou em conta diversos fa-

tores, como o fato de que o local 

de trabalho da empregada, o fri-

gorífico, é local de extrema con-

taminação da COVID-19, ocor-

rendo surtos em diversas em-

presas deste nicho em diversos 

locais do mundo. Neste con-

texto, o entendimento foi no sen 

tido de que o risco por si só só 

atrairia a inversão do ônus da 

prova e trazendo a presunção de 

que a contaminação se deu no 

local de trabalho, salvo prova 

em contrário. 

     “Não há tecnologia de exame 

no planeta que permita precisar 

o momento exato do contágio 

por agentes microscópicos. 

Desse modo, a comprovação 

processual deve ocorrer a partir 

de probabilidades. Impõe-se 

presunção de nexo causal se de-

monstrada exposição do autor a 

acentuado risco de contágio. Tal 

presunção é, naturalmente, rela-

tiva. Assim, se o empregador 

demonstrar que adotou todas as 

medidas de segurança, equipa-

mentos de proteção coletivos ou 

individuais, conforme o melhor 

estado da técnica, ou, por exem-

plo, comprovar que o trabalha-

dor esteve exposto em outras si-

tuações (por exemplo, o traba-

lho em mais de um lugar de 

grande risco, ou uma reunião fa-

miliar com pessoa contamina-

da), há redução da probabilida-

de de que o contágio tenha ocor-

rido em serviço”. 

     Como o frigorífico não con-

seguiu comprovar que entregou 

os equipamentos de proteção 

necessários para minimizar os 

riscos de contaminação e foi de-

monstrado no processo que ha-

via irresignações do Ministério 

Público do Trabalho acerca do 

tratamento dado em face da pan-

demia, empresa foi condenada 

em reparar o empregado, não só 

pela contaminação em si, mas 

pelo agravamento do risco bio-

lógico de contaminação com 

doença infecto-contagiosa. 

     Em decisão do processo sob 

o nº 0010626-21.2020.5.03. 

0147, o Nobre Juiz da Vara da 

cidade de Três Corações com-

preendeu que a contaminação 

por COVID-19 seria o caso de 

responsabilidade objetiva do 

empregador, que assumiu o ris-

co do empregado laborar duran- 

te a pandemia e não comprovou 

a adoção das medidas de segu-

rança: 

     “Para o juiz, houve responsa-

bilidade objetiva do emprega-

dor, que assumiu o risco de o 

motorista trabalhar durante a 

pandemia do coronavírus e não 

comprovou a adoção de medi-

das de segurança. 

Na sentença, o magistrado cha-

mou a atenção para recente de-

cisão do STF, pela qual o ple-

nário referendou medida caute-

lar proferida em ADI nº 6342, 

que suspendeu a eficácia do ar-

tigo 29 da MP nº 927/2020, que 

dizia que os “casos de contami-

nação pelo coronavírus não se-

riam considerados ocupacio-

nais”. Exceto no caso de “com-

provação do nexo causal”, cir-

cunstância que permite o enten-

dimento de que é impossível ao 

trabalhador e, portanto, inexigí-

vel a prova do nexo causal entre 

a contaminação e o trabalho, ha-

vendo margem para aplicação 

da tese firmada sob o Tema nº 

932, com repercussão geral re-

conhecida. 

     Segundo o magistrado, a a-

doção da teoria da responsa-

bilização objetiva, no caso, é in-

teiramente pertinente, pois ad-

vém do dever de assumir o risco 

por eventuais infortúnios sofri-

dos pelo empregado ao subme-

tê-lo ao trabalho durante a pan-

demia do coronavírus. Na visão 

do juiz, o motorista ficou sus-

cetível à contaminação nas ins-

talações sanitárias, muitas vezes 

precárias, existentes nos pontos 

de parada, nos pátios de carre-

gamento dos colaboradores e 

clientes e, ainda, na sede ou fi-

liais da empresa. 

     Prova testemunhal revelou, 

ainda, que o caminhão poderia 

ser conduzido por terceiros, que 

assumiam, como manobristas, a 

direção nos pátios de carga e 

descarga. Situação que, segun-

do o juiz, aumenta o grau de ex-

posição, sobretudo porque não 

consta nos autos demonstração 

de que as medidas profiláticas e 

de sanitização da cabine eram 

levadas a efeito todas as vezes 

que a alternância acontecia. 

     Além disso, o magistrado re-

forçou que não foi apontada a 

quantidade fornecida do álcool 

em gel e de máscara, “não sendo 

possível confirmar se era sufici- 

ente para uso diário e regular 

durante os trajetos percorridos”, 

frisou o julgador. Ele lembrou, 

ainda, que não foram apresenta-

dos também comprovantes de 

participação da vítima e seus co-

legas em cursos lecionados pe-

riodicamente sobre as medidas 

de prevenção. 

     Para o juiz, é irrefutável que 

o motorista falecido, em razão 

da função e da época em que de-

senvolveu as atividades, estava 

exposto a perigo maior do que 

aquele comum aos demais em-

pregados, “não sendo propor-

cional, nesta mesma medida, 

promover tratamento igual ao 

que conferido a estes quando da 

imputação  da  responsabilidade 

civil”. 

     Segundo o julgador, tais pe-

culiaridades, seguindo o que 

prescreve o artigo 8º, caput e pa-

rágrafo 1º da CLT, atraem a apli-

cação do disposto no parágrafo 

único do artigo 927 do Código 

Civil brasileiro, “ficando assim 

prejudicada a alegação da defe-

sa de que não teria existido cul-

pa, e que isso seria suficiente 

para obstar sua responsabiliza-

ção”. 

     Na visão do juiz, não se nega 

que a culpa exclusiva da vítima 

seria fator de causa excludente 

do nexo de causalidade. “Entre-

tanto, no caso examinado, não 

há elementos que possam incu-

tir na conclusão de que ela teria 

se verificado da maneira alegada 

pela empresa, por inobservância 

contundente de regras e orienta-

ções sanitárias, valendo regis-

trar que o ônus na comprovação 

competia à reclamada e deste 

encargo não se desvencilhou”, 

frisou. 

     Assim, diante de todo o qua-

dro, o juiz entendeu que ficaram 

evidenciados os requisitos para 

imputação à empresa do dever 

de indenizar. Para o julgador, a 

responsabilidade civil da em-

presa restaria prejudicada em a-

bsoluto, pelo afastamento do 

nexo causal, se, e tão somente 

se, houvesse comprovação total 

de que adotou postura de proa-

tividade e zelo em relação aos 

seus empregados, aderindo ao 

conjunto de medidas capazes 

de, senão neutralizar, ao menos, 

minimizar o risco imposto aos 

motoristas e demais colabora-

dores. “Porém, não foi essa a 

concepção que defluiu do con-

junto probatório vertido”, res-

saltou. 

     Por isso, visando a assegurar 

a coerência entre a aplicação e a 

finalidade do direito, garantindo 

a sua utilização justa, por ana-

logia, o magistrado aplicou ao 

caso os comandos dos artigos 

501 e  502 da CLT. “Imputada  a 

responsabilidade civil sobre a 

empregadora, reputo razoável e 

proporcional a redução da 

obrigação de reparar os danos à 

razão da metade”. 

     Ou seja, o empregador deve 

estar atento à entrega dos equi-

pamentos de proteção, de modo 

adequado e regular, bem como, 

manter em sua posse os recibos 

de comprovação de entrega e de 

fiscalização do uso do equipa-

mento, e de que adotou as pre-

cauções estabelecidas pelo Mi-

nistério Público do Trabalho pa-

ra minimizar os efeitos da conta-

minação. 

     Verifica-se, portanto, que es-

sa é a melhor forma de evitar um 

processo de indenização por 

contaminação de um funcioná-

rio pelo coronavírus, e manter a 

segurança do ambiente de traba-

lho. 

     Afinal, sim: a contaminação 

por coronavírus pode ser enqua-

drada como doença ocupacio-

nal, se comprovado que o risco 

de contaminação decorreu dire-

tamente do ambiente de traba-

lho, ou mesmo agravado porque 

o empregador não adotou as 

medidas necessárias de preven-

ção da contaminação. E, por 

conta disso, o passivo traba-

lhista pela condenação em inde-

nização por dano moral pode ser 

de alta monta. N 

Carolina Fonseca 

Consultora Trabalhista 

Empresarial e Advogada 

Trabalhista Empresarial 

carolinafonsecaffreitas 

@gmail.com 
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novas restrições, o que poderia 

comprometer ainda mais a saú-

de financeira das empresas, in-

cluindo da ex-empregadora da 

autora da ação.” 

     “Tenho por caracterizado ato 

de improbidade e de mau pro-

cedimento”, concluiu o juiz Na-

kajo ao manter a justa causa. 

     O juiz também condenou a 

empregada a pagar multa de 

10% do valor da causa por li-

tigância de má-fé, a ser revertida 

a entidade pública ou filan-

trópica para o combate à pan-

demia. “Postular a reversão da 

justa causa diante de tão grave 

conduta, representa, por si só, 

ato desleal e procedimento te-

merário”, frisou. 

     Recurso 

     No julgamento do recurso, 

os desembargadores da 3ª Câ-

mara do Tribunal Regional do 

Trabalho da 12ª Região (TRT-

SC) foram unânimes em consi-

derar a dispensa válida. A de-

sembargadora-relatora Quézia 

Gonzalez destacou que a segu-

rança dos ambientes de trabalho 

é uma questão vital para o en-

frentamento da crise sanitária. 

     “Numa pandemia não exis-

tem obrigações estranhas ao 

meio ambiente laboral, sendo 

ele parte importante da equação 

para o enfrentamento da grave 

crise”, disse a magistrada, a-

pontando que a situação de crise 

deve reforçar o comprometi-

mento de todos os atores sociais 

em prol da saúde. 

    Por maioria, o colegiado tam-

bém decidiu manter a multa a-

plicada à empregada. 

N 
Fonte: TRT da 12ª Região (SC) 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9295136
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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rização passou a ser lícita em 

todas as etapas do processo 

produtivo, sejam elas conside-

radas meio ou fim. 

     E essa tese se torna mais for-

te ao conjugarmos com o con-

teúdo da Lei nº 13.467/2017, vi-

gente a partir de 11/11/2017, 

que alterou a redação do caput 

do artigo 5-A, da Lei nº 6.019/ 

1974, anteriormente incluído 

pela Lei nº 13.429/2017. A reda-

ção do artigo 5-A é a seguinte: 

     Contratante é a pessoa física 

ou jurídica que celebra contrato 

com empresa de prestação de 

serviços relacionados a quais-

quer de suas atividades, inclusi-

ve sua atividade principal. 

     Nessa linha, o que se argu-

menta é que embora não tenha 

ocorrido uma revogação expres-

sa, pode ser deduzido que o item 

4.4.2, da NR-4, não subsiste de-

vido ao posicionamento do Su-

premo Tribunal Federal e das 

leis nº 13.429 e nº 13.467, am-

bas de 2017. 

Corroborando o articulado, des-

taca-se a ementa do acórdão 

proferido pela 2ª Turma do Tri-

bunal Regional do Trabalho da 

14ª Região nos autos do pro-

cesso nº 0000131-87.2019.5. 

14.0003: 

 

a normas que possuam a mesma 

hierarquia. Assim, como a autu-

ação impugnada fora lavrada em 

03-12-2018, isto é, quando já 

estava em vigor o mencionado 

dispositivo e depois de o Su-

premo Tribunal Federal haver 

proferido as referidas decisões, 

com efeitos vinculantes, merece 

ser concedida a segurança re-

querida, anulando-se o auto de 

infração de nº 21.627.401-0. 

     Entretanto, existem entendi-

mentos em sentido contrário. 

     O ponto fundamental da di-

vergência reside no fato de que 

essa norma – item 4.4.2, da NR-

4, está vinculada aos artigos 162 

e 200, da CLT, que é uma lei 

especial, e que não expressa-

mente foi revogada. 

     Logo, deve prevalecer o seu 

conteúdo até que tal fato (revo-

gação) venha a ocorrer, até por-

que, trata-se de norma mais be-

néfica ao trabalhador. 

     Na sentença proferida pelo 

MM. Juiz nos autos do processo 

indicado acima e de nº 0000 

131-87.2019.5.14.0003, embo-

ra tenha sido modificada pelo 

Tribunal, foi fundamentado que: 

     Mais precisamente, o STF 

não decidiu que o SESMT pode 

ser terceirizado, no âmbito das 

empresas que obrigatoriamente 

devem constituir e manter inter-

namente tal serviço especializa-

do em engenharia de segurança 

e medicina do trabalho. 

     Ou seja, o fato de a empresa 

impetrante poder terceirizar suas 

atividades-meio e fim não auto-

riza terceirizar o SESMT, em ra-

zão de que a lei trabalhista lhe 

obriga a constituí-lo e mantê-lo 

com técnicos de segurança do 

trabalho contratados mediante 

vínculo de emprego, em face do 

grau de risco de sua atividade 

(3) e do seu volumoso quadro 

de pessoal (338 empregados). 

     Na direção ora apresentada, 

entende-se que será necessária 

a alteração do item 4.4.2, da NR-

4, por ato governamental, para 

autorizar a terceirização e evitar 

discussões sobre o assunto. 

     O SESMT pode ser terceiriza-

do, mas recomenda cautela até 

que a modificação normativa o-

corra. 

     Aliás, merece ser salientado 

que as deliberações a respeito 

das alterações do texto da NR-4 

(SESMT) estão em estudo pe-

rante a CTPP (Comissão Tripar-

tite Paritária Permanente). 

     Já a deliberação da NR-4, cu-

jo principal impasse é a possi-

bilidade de terceirização do SES 

MT, ainda não teve data defini-

da. 

N 
LEXNET Consultoria 
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A Fundacentro disponibiliza, em 

julho deste ano, a nova versão 

do aplicativo MONITORIBUTG 

para auxiliar trabalhadores e 

empregadores na avaliação da 

exposição ocupacional ao calor, 

sem fontes artificiais, em ambi-

entes de trabalho externos. Dis-

ponível para celulares com sis-

temas Android e IOS, o App é 

uma atualização e adequação do 

serviço prestado pela instituição 

através do aplicativo anterior. 

     A ferramenta permite analisar 

remotamente a exposição ao ca-

lor em qualquer localidade bra-

sileira com disponibilidade de 

dados meteorológicos. O novo 

produto está em conformidade 

com o Anexo 3 – Calor – da 

Norma Regulamentadora nº 9 

(Programa de Prevenção de Ris-

cos Ambientais), aprovado pela 

Portaria nº 1.359, de 9 de de-

zembro de 2019, da Secretaria 

Especial de Previdência e Traba-

lho, do Ministério da Economia. 

Terceirização do SESMT: 
Possibilidade ou Impossibilidade 

 

     Resultados 

     Os resultados apresentados 

são provenientes de cálculos de 

estimativa do Índice de Bulbo Ú-

mido Termômetro de Globo (IB 

UTG), executados de hora em 

hora durante o turno diurno de 

trabalho, com base em dados 

meteorológicos fornecidos pelo 

Instituto Nacional de Meteorolo-

gia (Inmet). O método utilizado 

foi baseado em estudos estatís-

ticos realizados pela Fundacen-

tro para a determinação de uma 

equação do IBUTG que utilizas-

se como parâmetros as variáveis 

meteorológicas mais significan-

tes em termos da exposição ao 

calor. 

     Para mais informações técni-

cas sobre o App, acesse o link. 

 

     MANDADO DE SEGURAN-

ÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. SES 

MT. NECESSIDADE DE CON-

TRATAÇÃO DIRETA. ITEM 4.4.2 

DA NR-4. POSSIBILIDADE DE 

TERCEIRIZAÇÃO. ART. 4º-A, 

"CAPUT", DA LEI Nº 6.019/74. 

NORMA DE HIERARQUIA SU-

PERIOR E MAIS RECENTE. A-

NULAÇÃO DA AUTUAÇÃO. SE-

GURANÇA CONCEDIDA. O auto 

de infração de nº 21.627.401-0 

fora lavrado em 3-12-2018 di-

ante da constatação da conduta 

atribuída à empresa de "deixar 

de manter serviço especializado 

em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho" (Id 

3274cad - Pág. 2). A legislação 

prevê apenas que as empresas 

"estarão obrigadas a manter ser-

viços especializados em segu-

rança e em medicina do traba-

lho", de acordo com as normas 

a serem expedidas pelo Minis-

tério do Trabalho (art. 162 da CL 

T), o qual, por sua vez, no item 

4.4.2 da NR-4, no exercício de 

seu poder regulamentar, deter-

mina, desde 27/10/1983, que 

"os profissionais integrantes 

dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho deverão 

ser empregados da empresa". 

Todavia, a partir de 11-11-2017, 

quando teve início a vigência da 

Lei nº 13.467/2017, a qual inse-

riu o art. 4º-A, "caput", na Lei nº 

6.019/1974, tornou-se possível 

a transferência, por parte de uma 

determinada empresa, "da exe-

cução de quaisquer de suas ati-

vidades, inclusive sua atividade 

principal, à pessoa jurídica de 

direito privado prestadora de 

serviços que possua capacidade 

econômica compatível com a 

sua execução". Entende-se, 

pois, que a previsão contida no 

item 4.4.2 da NR-4, embora não 

tenha sido expressamente revo-

gada, não mais subsiste por 

contrariar diretamente o men-

cionado dispositivo legal e as 

decisões do STF na ADPF 324 e 

no RE 958252. Anota-se que o 

critério da especialidade, utiliza-

do para a solução de antino-

mias, segundo o qual uma lei 

geral não revoga nem modifica 

uma lei especial e vice-versa 

(art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

4.657/1942),  somente se  aplica 

Norminha 635, 05/08/2021 
Autores: Orlando José de 

Almeida, Advogado Sócio de 

Homero Costa Advogados e 

Cristina Simões Vieira, 

Estagiária de Homero Costa 

Advogados - LEXNET Belo 

Horizonte 

     Consoante disposições dos 

artigos 162, alínea c, e 200, da 

CLT, o antigo Ministério do Tra-

balho, atualmente Secretaria do 

Trabalho vinculada ao Ministé-

rio da Economia, é quem tem a 

prerrogativa para expedir nor-

mas a respeito dos serviços es-

pecializados em segurança e em 

medicina do trabalho, bem co-

mo para definir a qualificação 

dos seus integrantes e o regime 

de trabalho. 

     Assim, foi editada a Portaria 

3214/1978, que traz em seu 

texto as Normas Regulamenta-

doras, incluindo a NR-4, que 

versa sobre o denominado SES 

MT. E, por sua vez, o item 4.4.2, 

da NR-4, estabelece: 

     Os profissionais integrantes 

dos Serviços Especializados em 

Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho deverão 

ser empregados da empresa, 

salvo os casos previstos nos 

itens 4.14 e 4.15. 

     A questão a ser adiante trata-

da é a de saber se o mencionado 

item 4.4.2, da Norma Regula-

mentadora nº NR-4, da Portaria 

3214/1978, foi ou não revoga-

do. 

     Existem aqueles que defen-

dem que a partir das decisões do 

Supremo Tribunal Federal, nos 

autos da Arguição de Descum-

primento de Preceito Funda-

mental nº 324 e do Recurso Ex-

traordinário nº 958.252, a tercei- 

Norminha 635, 05/08/2021 
    A pensão morte não exige um 

prazo exato para ser solicitada, 

podendo ocorrer a qualquer mo-

mento, porém, a data da entrada 

do requerimento da pensão terá 

influência direta na data que o 

dependente passará a receber os 

valores do benefício previden-

ciário. 

     Nos casos de óbitos ocorri-

dos a partir do dia 18/01/2019 

(quando ocorreu a última altera-

ção) a pensão por morte será de-

vida aos dependentes do segu-

rado, a partir da DATA DO ÓBI-

TO, quando: 

     🔸 requerida em até 180 dias 

após o óbito, para os filhos me-

nores de 16 anos de idade; 

      🔸 requerida em até 90 dias 

 

 

 

após o óbito para os demais de-

pendentes; 

     Caso o requerimento da pen-

são por morte seja realizado a-

pós esses prazos, a data a ser 

fixada como início do benefício 

e consequentemente do paga-

mento, será a data do requeri-

mento e não mais a data do óbi-

to. 

     ⚠ É importante destacar 

que essas são as regras vigentes 

atualmente, para óbitos anterio-

res a 18/01/2019, os prazos são 

diferentes. Por isso é sempre 

importante buscar um profissio-

nal especialista para analisar o 

seu caso.  

N 

TEXTO: Dra. Camila Zerial 

(OAB/SP 359.026) 

MONITORIBUTG avalia exposição 
ocupacional ao calor em ambientes 

de trabalho externos 

http://www.norminha.net.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.fundacentro.gov.sobrecargatermica
https://apps.apple.com/br/app/monitor-ibutg/id1195907398#?platform=iphone
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/aplicativos/arquivos/nt_app_ibutg.pdf
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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1º Congresso Internacional de Bombeiros Latino-Americanos reúne 
milhares de profissionais da área para expor os riscos da profissão 

Norminha 635, 05/08/2021 
  Capacitados para combater in-

cêndios, prestar assistência de 

emergência nos cenários mais 

adversos e realizar intervenções 

operacionais de salvamento em 

acidentes ou situações de risco, 

os bombeiros, sejam eles volun-

tários, industriais ou militares, 

têm a missão de salvar vidas. E 

por estarem expostos aos mais 

diversos riscos, a prevenção dos 

acidentes - seja em resgate ou 

combate a incêndio - necessita 

atenção desses profissionais. 

 

     Por esse motivo, a MSA As-

fety, empresa líder em equipa-

mentos de segurança e de com- 

 
Não só um símbolo de afeição, o perfume representa qualidade 
em um frasco, a qual só pode ser atingida com o emprego de 
processos rigorosos de análise da matéria-prima e do produto 

acabado, utilizando gases especiais 

bate a incêndio, realizou no dia 

22 de julho o 1º Congresso In-

ternacional de Bombeiros Lati-

no-Americanos, que reuniu mi-

lhares de profissionais da área 

para o acompanhamento de ca-

ses de ocorrências e experiência 

dos palestrantes em resgate e 

combate a incêndio. 

     Na ocasião, os palestrantes 

de destacada atuação na área de 

Bombeiros da Argentina, Brasil, 

Colômbia, Chile, México e Peru 

apresentaram informações va-

liosas para os heróis, como são 

vistos por muitos, correrem me-

nos riscos na atuação em emer-

gências. Vez ou outra um desas-

tre chama atenção ao assunto, 

como o exposto pelo coman- 

concentrações e padrões que o 

processo exige foram atendi-

dos”, diz Murilo Gonçalves Dal-

laqua, supervisor de gases es-

peciais da Air Products. 

     Por meio de um equipamento 

chamado cromatógrafo são utili-

zados gases de altíssima pureza 

a fim de oferecer essa garantia 

de qualidade. Esse equipamento 

necessita de gases como nitro-

gênio, hidrogênio, ar sintético 

ou hélio, com o menor teor de 

contaminantes possível, para 

um melhor desempenho e me-

nor interferência na análise. 

     “O mercado de fragrâncias é 

extremamente exigente em rela-

ção à pureza dos gases e como 

Norminha 635, 05/08/2021 
  O Dia dos Pais deve aquecer as 

vendas em São Paulo em 5% de 

acordo com pesquisa da FCD 

LESP (Federação das Câmaras 

de Dirigentes Lojistas do Estado 

de São Paulo). O mesmo deve o-

correr em outras localidades, 

como Cuiabá, onde as vendas 

devem crescer 20% e Belo Hori-

zonte, onde R$1.7 deve ser inje-

tado na economia. 

     Um dos presentes mais lem-

brados para os pais é o perfume 

e para chegar às prateleiras ele 

tem de ser submetido a impor-

tantes e rigorosos processos de 

garantia de qualidade. 

     Os gases especiais e seus e-

levados níveis de pureza, alia-

dos a equipamentos de altíssima 

precisão, são utilizados para ga-

rantir essa qualidade e padroni-

zação do produto, e assim atin-

gir todos os requisitos e certifi-

cações necessárias 

     “Os gases especiais da Air 

Products são aplicados em sua 

essência no controle de qualida-

de da indústria de fragrância, a-

tuando em equipamentos de 

certificação e qualificação da 

matéria-prima e garantindo que 

todas as especificações sejam 

seguidas. A análise do produto 

acabado  certifica  que  todas  as  

 
Devido ao hábito de vida da população, incêndios e 

deslizamentos de terra estão cada vez mais frequentes; e os 
bombeiros estão tendo que trabalhar mais, com menos equipe. 

dante do 6º Grupamento do Cor-

po de Bombeiros do Estado de 

São Paulo, Tenente Coronel 

Maurício Biloti Machado Cunha, 

o qual relembrou os dois mili-

tares que morreram soterrados 

durante tentativa de resgatar um 

bebê, em março de 2020, no 

Morro do Macaco Molhado, no 

Guarujá, na Baixada Santista. 

“Neste sentido, as inovações 

tecnológicas,  seja  nos  escom- 

bros,  nos deslizamentos  ou no 

meio do incêndio constituem-se 

como  verdadeiras  aliadas  do 

 

diferencial para este mercado, 

na busca por menores índices 

de contaminantes, ofertamos a 

linha BIP. A linha patenteada pe-

la Air Products possui um filtro 

interno de purificação no cilin-

dro, que retém os principais 

contaminantes dos gases, oxi-

gênio e umidade, entregando 

assim maior confiança para as 

análises realizadas”, diz Dalla-

qua. 

     Segundo ele “a fabricação de 

gases especiais possui técnicas 

avançadas e processos específi-

cos no tratamento do cilindro, 

enchimento e análise do produ-

to, o que garante o desenvolvi-

mento  de soluções personaliza- 

nosso trabalho, auxiliando e fa-

cilitando a atuação de cada pro-

fissional”, disse. 

     Outra atração do evento ficou 

por conta da palestra do Coronel 

BM Erlon Dias do Nascimento 

Botelho, de Minas Gerais, que 

expôs o passo a passo da ope-

ração Brumadinho, a maior em 

termos de busca realizada no 

Brasil, visto que houve o rom-

pimento de 2 milhões de m³ de 

rejeito de minério sobre uma á-

rea de, aproximadamente, 290 

hectares. O rompimento da bar-

ragem ocasionou a morte de 270 

pessoas, sendo que 259 foram 

localizadas nas buscas e identi-

ficadas por perícia e outras 11 

continuam desaparecidas até 

hoje. “Desde o início, a opera-

ção contou diuturnamente com 

o empenho dos Bombeiros Mili-

tares de Minas Gerais, sendo 

que até o fim do mês de março 

de 2021 foi contabilizado que 

3.913 militares da Corporação já 

atuaram, em revezamento, em 

atividades de campo, coordena-

ção e de saúde. Suspensas des-

de 17 de março, por causa da 

pandemia da Covid-19, a opera-

ção foi retomada no dia 12 de 

maio”. 

     Por sua vez, o gerente de re-

lacionamento estratégico para  o 

segmento de Bombeiros da MS  

 

Dia dos Pais: gases especiais garantem qualidade e fixação de perfumes 
das para os clientes”. 

     “Nossa linha de gases espe-

ciais atinge purezas de até 6.7 

(99,99997%). Com isso, é pos-

sível entregar uma análise de 

melhor qualidade, confiável e 

que possa estar de acordo com 

os padrões de cada produto, 

oferecendo um menor ruído na 

leitura do equipamento e melho-

rando os padrões de qualidade”, 

ressalta o supervisor de gases 

especiais da Air Products.  

     “O padrão dessa indústria é 

elevadíssimo. Perfumes preci-

sam de delicadeza e precisão na 

sua confecção, por isso, na Air 

Products, oferecemos tecnolo-

gia de ponta para análise do pro-

duto, desde o início, da análise 

da matéria-prima, até a fragrân-

cia que vai presentear os pais 

em todo o Brasil”, destaca Dal-

laqua. N 

Divulgue aqui na 
Norminha e leve seu 
produtos ou serviços 

na palma das mãos de 
mais de 4 milhões de 

profissionais pelo 
Brasil a fora. 
Fale conosco! 

Whats 
18 99765-2705 

A, Dave Volk, palestrou sobre 

“Os Bombeiros do Futuro”: “Sa-

bemos que é uma profissão pe-

rigosa e nosso trabalho é fazer 

com que ela seja mais segura. É 

preciso salientar que os incên-

dios estão cada vez mais fre-

quentes; devido ao hábito de vi-

da da população, o fogo queima 

mais rapidamente, os materiais 

do passado queimavam mais 

vagarosamente que os materiais 

utilizados hoje e os bombeiros 

têm que fazer mais com menos 

tempo, equipamento e pessoas”. 

     Um dos destaques vai para a 

Máscara Autônoma G1, que 

compõe a plataforma 'Bombei-

ros do Futuro', a partir do qual 

equipamentos de proteção dis-

ponibilizam informações em nu-

vem. Isso permite o acompanha-

mento remoto e em tempo real 

do que está acontecendo, assim 

como o acesso a dados como 

pressão de ar, alarmes dispara-

dos, vazamento de gases, etc, 

para que medidas de segurança, 

como o evacuamento do ambi-

ente, sejam tomadas.  

     Está previsto, ainda, o lança-

mento, para os próximos meses, 

de um produto revolucionário – 

o Lunar – que recebe informa-

ções da Máscara Autônoma G1 

e transmite dados para uma nu-

vem, sem fio, com uma conecti-

vidade nunca vista antes. 

 

   O Lunar, é um dispositivo mó-

vel, sem fio, voltado para busca 

e resgate, sendo o único no mer-

cado. Conectado a Máscara Au-

tônoma G1, ele funciona como 

uma câmara de imagem térmica 

e tem um sistema de busca e 

resgate que ajuda os bombeiros 

a localizar outros bombeiros em 

situações de perigo. 

 

 

 

Lunar: dispositivo móvel, sem 

fio, voltado para busca e 

resgate. 

     Além dos palestrantes men-

cionados, o evento contou com 

as apresentações de casos e ex-

periências do Chefe do Departa-

mento de Incêndios Industriais 

da Federação Bonaerence de 

Buenos Aires, na Argentina, Fa-

bian Fernandez; do instrutor da 

Academia Nacional de Bombei-

ros do Chile, Rodrigo Lara; do 

Coordenador de Proteção Civil, 

Segurança e Higiene, no Méxi-

co, Enrique Garcia Mendoza; do 

Comandante do Corpo de Bom-

beiros Pompaýan, na Colômbia, 

Juan Carlos Gañan; e do 

Comandante do Corpo Geral de 

Bombeiros Voluntários do Peru, 

Carlos Lembcke. 

     O evento contou com o apoio 

da Ligabom (Conselho Nacional 

dos Corpos de Bombeiros Mili-

tares do Brasil), Comando do 

Corpo de Bombeiros de São 

Paulo, Comando do Corpo de 

Bombeiro de Minas Gerais, Fun-

dabom (Fundação de Apoio ao 

Corpo de Bombeiros) e OBA 

(Organização dos Bombeiros A-

mericanos). 

     Para ver o 1º Congresso In-

ternacional de Bomberos Lati-

no-Americanos, basta acessar o 

link: (6) 1° Congreso Internaci-

onal de Bomberos Latinoameri-

canos – YouTube 

N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.youtube.com/watch?v=wuQPlCDdGQY
https://www.youtube.com/watch?v=wuQPlCDdGQY
https://www.youtube.com/watch?v=wuQPlCDdGQY
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 635, 05/08/2021 
Reunida de forma virtual de 28 a 

30 de junho, a CTPP (Comissão 

Tripartite Paritária Permanente) 

tratou de diversas pautas, to-

mando decisões importantes em 

relação às NRs (Normas Regula-

mentadoras) que tratam da Saú-

de e Segurança do Trabalho. 

Dentre os diversos itens delibe-

rados destaca-se o adiamento 

da entrada em vigor das NRs 1 

(GRO), 7 (PCMSO), 9 (Avaliação 

e Controle das Exposições Ocu-

pacionais a Agentes Físicos, 

Químicos e Biológicos), 18 (In-

dústria da Construção) e parte 

da 37 (Plataformas de Petróleo) 

para janeiro de 2022. A Portaria 

8.873 publicada no Diário Ofi-

cial da União em 26 de julho o-

ficializou este adiamento para 3 

de janeiro de 2022. 

     A bancada patronal e dos tra-

balhadores fazem análises posi-

tivas e negativas sobre as deci-

sões. “Foi extremamente ruim o 

adiamento para as vigências 

dessas NRs, pois muitas empre-

sas já estão preparadas para a 

implementação do PGR. Cito, a-

inda, o prejuízo aos trabalhado-

res da indústria da construção, 

onde vários itens da NR 18 têm 

prazos após a vigência da nor-

ma. O fato da NR 17 não estar 

publicada, não seria justificati-

va, visto que o texto atual aten-

deria muito bem até a sua pu-

blicação. Sem falar do prejuízo 

aos trabalhadores de platafor-

mas de petróleo que desde a pu-

blicação da NR 37 ainda não 

conseguiram melhoria de seus 

ambientes de trabalho”, critica 

Robinson Leme, vice-presidente 

– SST da Feticom/SP e titular da 

bancada dos trabalhadores na 

CTPP pela NCST. 

     Titular da bancada dos em-

pregadores pela Confederação 

Nacional da Indústria na Comis-

são, o especialista em Relações 

do Trabalho da CNI, Rafael Kie- 

ckbusch, diz que a proposta da 

indústria era de uma entrada 

paulatina. “As principais normas 

regulamentadoras de cunho ge- 

ral (1, 4, 5, 7, 9 e 17) guardam 

uma convergência entre si, prin- 

 

 
ACESSE: Portaria confirma o adiamento da entrada em vigor das NRs 1, 7, 9, 18 e itens da 37 

cipalmente, a partir da introdu-

ção do Gerenciamento de Riscos 

Ocupacionais na NR 1. Respei-

tando essa convergência, o plei-

to do setor industrial apresentou 

uma proposta de entrada gra-

dual, possibilitando a entrada 

voluntária antecipada das em-

presas, tendo como prazo final 

as novas datas discutidas na CT 

PP. Infelizmente, o pleito não a-

vançou”, explica Kieckbush. 

     NR 17 

     Também estiveram na pauta 

os novos textos das NRs 5 (CI 

PA) e 17 (Ergonomia), com a a-

presentação das AIRs corres-

pondentes. De acordo com o re-

presentante da bancada de go-

verno, Mauro Müller, ambas as 

propostas foram aprovadas, ain-

da que com dissensos. 

     Robinson Leme vê pontos 

positivos, mas muito mais nega-

tivos na proposta aprovada da 

NR 17. “Como ponto positivo 

vejo a AEP (Análise Ergonômica 

Preliminar) porque exigirá da 

empresa uma ação antecipada 

nas avaliações de todos os fato-

res ergonômicos e a implemen-

tação das medidas de proteção 

antecipadamente, deixando a AE 

T (Análise Ergonômica de Tra-

balho) para situações mais com- 

plexas”. 

     Por outro lado, Leme enume-

ra vários pontos negativos nesta 

proposta da NR 17. Um deles é 

o fato de possibilitar a não exi-

gência da AET para ME e EPP de 

graus de riscos 1 e 2 em situa-

ções que a AEP não possibilitar 

a melhoria das situações ergo-

nômicas. Outro ponto que o go-

verno não aceitou negociar na 

NR 17, segundo  Leme, é  a pro- 

 

posta da bancada dos trabalha-

dores para o controle dos ado-

ecimentos aos que exercem 

suas atividades em escalas de 

revezamento, quando o trabalho 

interfere no descanso noturno. 

     Ele complementa também 

que defenderam, desde o início 

das discussões da NR 17, a ma-

nutenção dos itens 17.7.5 que 

aborda sobre a concepção dos 

componentes e sua interação 

com o trabalhador de forma a re-

duzir possibilidades de erros e 

do 17.7.5.1 sobre localização e 

posicionamento do painel de 

controle e dos comandos para 

facilitar o acesso e dar mais visi-

bilidade da informação do pro-

cesso. “O governo alega que os 

textos, tanto da NR 12 como da 

NR 17, já garantem o cumpri-

mento desse dimensionamento. 

Nós entendemos que a NR 12 

somente dá cobertura para má-

quinas e equipamentos estacio-

nários remetendo para a NR 17 

(item 12.9.1) todas as questões 

ergonômicas, e no caso do item 

da NR 17, é subjetivo e poderá 

prejudicar a concepção de ter-

minais e monitores em equipa-

mentos não abrangidos pela NR 

12”, explica. 

     Quanto ao texto da NR 17, 

Kieckbush, da CNI, destaca de-

sacordos em relação à abran-

gência de temas trabalhistas na 

norma. “O setor empresarial de-

fendeu que temas trabalhistas e 

de  negociação  coletiva não de- 

vem ser objetos de NR. Diante 

disso, manifestou contrariedade 

à inclusão da temática de turnos 

de revezamento na norma, uma 

vez que esse tema está presente, 

por exemplo,  em mais de  50%   

 

 

das convenções e dos acordos 

coletivos firmados pela indús-

tria”, destaca. 

     NR 5 

     Em relação à NR 5, houve 

consenso em mais de 70% do 

novo texto, segundo o governo, 

mas também houve algumas 

discordâncias. Kieckbush diz 

que o foco do setor empresarial 

foi na simplificação do processo 

de eleição, incorporação de pro-

cessos eleitorais eletrônicos, 

documentos digitais, possibili-

dade de reuniões a distância, e 

em um alinhamento com o Ge-

renciamento de Riscos Ocupa-

cionais. “As atribuições da CIPA 

foram modernizadas, renovan- 

do-lhe o caráter prevencionista. 

Infelizmente, as propostas da 

bancada de um interstício entre 

os mandatos, respeitada uma re- 

eleição, e a fixação do número 

de suplentes em metade do nú-

mero de titulares foram rejeita-

das”, lamenta. 

     Leme ressalta que essa revi-

são da NR 5 traz mais garantias 

para as organizações do que pa-

ra os trabalhadores. Entre os 

muitos pontos em desacordo 

pela bancada dos trabalhadores 

enumera: não inclusão do atual 

item 5.22 que trata da secretaria 

da CIPA; possibilidade de os 

sindicatos acompanharem a e- 

leição da CIPA e o não forne-

cimento das CATs (Comunica-

ção de Acidente de Trabalho) e-

mitidas com todas suas infor-

mações para a CIPA. A bancada 

dos trabalhadores também criti-

ca a inclusão do item: “O tér-

mino do contrato de trabalho por 

prazo determinado não caracte- 

riza dispensa arbitrária ou sem 

justa causa do empregado eleito 

para cargo de direção da CIPA”. 

Outro ponto em desacordo é 

quanto às reuniões bimestrais 

para empresas de grau de risco 

1, pois entendem que devam ser 

mensais para todos os graus de 

riscos. “Ainda somos contra o 

treinamento ter validade de dois 

anos e poder ser aproveitado em 

organizações diferentes, e tam- 

bém não concordamos com a 

inclusão de itens que possibili-

tem que empresas prestadoras 

de serviços a terceiros possam 

constituir CIPA centralizada”, 

completa. 

 

 

 

     Kieckbush explica que a te-

mática da CIPA envolve coman-

dos legais previstos na CLT, co-

mo também, disposições transi-

tórias na Constituição Federal 

de 1988. Diante disso, temas 

importantes, como estabilidade 

e prazo de mandatos nas CIPAs, 

tornam-se de sensível tratamen-

to no âmbito de uma NR. 

     Nos casos das duas Normas 

Regulamentadoras (5 e 17), ca-

berá ao governo arbitrar sobre 

os itens que restaram em discor-

dância. Feito isso, os textos fi-

nais seguirão os trâmites que 

antecedem sua publicação, que 

deve ocorrer dentro de um a dois 

meses. Leme acredita que até o 

final de agosto elas devem estar 

publicadas. 

     Consenso na CIPA da cons-

trução 

     Uma novidade foi a aprova-

ção por consenso de um novo a-

nexo específico para CIPA da in-

dústria da construção.  “A CIPA 

da construção civil possui parti-

cularidades, e estas foram trata-

das de forma satisfatória no no-

vo texto, que foi inclusive apro-

vado por consenso pelas três 

bancadas”, avalia Kieckbush. 

     Leme também tem uma visão 

positiva. “A minha avaliação é 

muito positiva e com um anexo 

muito inteligente, sendo que 

chegamos a um texto claro, de 

fácil aplicação, que não gerará 

problemas de fiscalização nem 

para a organização responsável 

pela obra e nem para as emprei- 

teiras, que terão suas CIPAs 

centralizadas quando tiverem 

várias obras dentro do Estado e 

atingirem 21  empregados.  Por 

sorte, criamos uma estrutura 

dentro das obras que vão real-

mente avançar nas questões de 

SST relativas aos respectivos 

canteiros”. 

     Anexos são dispensados de 

AIR 

     Durante a reunião da CTPP 

também se confirmou a dispen-

sa de elaboração da Análise de 

Impacto Regulatório do texto 

final dos Anexos 1 (Checkout) 

e2 (Teleatendimento) da NR 17, 

assim como dos Anexos 1 (Vi-

bração), 2 (Exposição Ocupa-

cional ao Benzeno em Postos 

Revendedores de Combustíveis) 

e 3 (Calor) da NR 9 (Avaliação e 

 

Trabalhadores e empregadores avaliam adiamento das NRs e as novas NRs 5 e 17 
 

Controle das Exposições Ocu-

pacionais a Agentes Físicos, 

Químicos e Biológicos) e do 

Anexo 3 (Meios de Acesso) da 

NR 12 (Máquinas e Equipa-

mentos). Tal dispensa ocorreu 

pelo fato de que os textos foram 

apenas atualizados, sem altera-

ção de mérito nos itens. 

     A bancada dos trabalhadores 

concordou com a dispensa, ex-

ceto quanto à exclusão do item 

8.3 do Anexo II da NR 17 que 

cita que a notificação das doen-

ças profissionais comprovadas 

ou objeto de suspeita seja obri-

gatória por meio da emissão de 

CAT. 

     Os textos finais foram apro-

vados e seguirão a tramitação 

legal que precede sua publica-

ção no Diário Oficial da União, 

além da aprovação da migração 

do Anexo 2 da NR 9 para a NR 

20 (Inflamáveis e Combustí-

veis). 

     A previsão é que assim como 

as NRs 5 e 17, os anexos apro-

vados sejam publicados nos 

próximos meses e passem a va-

ler também a partir de 3 de já-

neiro de 2022, com exceção do 

Anexo 3 da NR 12, que terá vi-

gência imediata à sua publica-

ção. 

     NRs setoriais entram para o 

calendário 

     Ainda ficou definida na reu-

nião da CTPP a priorização das 

NRs setoriais 22 (Mineração), 

34 (Construção, Reparação e 

Desmonte Naval), 36 (Frigorífi-

cos) e 37 no calendário de revi-

são das Normas Regulamenta-

doras. “As normas regulamenta-

doras setoriais possuem forte 

interdependência com as nor-

mas gerais, em especial, com a 

de Gerenciamento de Riscos O-

cupacionais (NR 1) e do Pro-

grama de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional (NR 07). De 

forma a cumprir os novos prazos 

fixados para as NRs, a CTPP 

corretamente priorizou as NRs 

22, 34, 36 e 37, possibilitando 

que os setores industriais te-

nham segurança técnica e jurídi-

ca na implementação das NRs”, 

avalia Rafael Kieckbush, titular 

da bancada dos empregadores 

na CTPP pela CNI. 

     Apesar de não ter sido pleito 

da parte dos trabalhadores, o ti-

tular da bancada dos trabalha-

dores na CTPP pela NCST, Ro-

bison Leme diz que a bancada já 

fez as indicações para os grupos 

das respectivas NRs e aguarda 

as datas de início das discus-

sões. “A NRs precisam ser dis-

cutidas, aprovadas e publicadas 

até o final de 2021”, diz. N 

Por Paula Barcellos/Jornalista 

da Revista Proteção 

Clique aqui para assinar a 
Revista Proteção 

 

http://www.norminha.net.br/
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Norminha 635, 05/08/2021 
  Atualmente a responsabilidade 

de preparação teórica do mapa é 

da empresa, podendo contar 

com o auxílio do Serviço Espe-

cializado em Engenharia de Se-

gurança e em Medicina do Tra-

balho (SESMT). Os funcioná-

rios, que são os mais beneficia-

dos com a implantação do ma-

pa, também podem ser consul-

tados para melhores resultados. 

     O que é Mapa de Risco? 

     Explicando de maneira bem 

simples, o Mapa de Risco é uma 

planta baixa com representações 

de imagens do ambiente de tra-

balho, mapeando os trechos 

mais suscetíveis a ocorrência de 

acidentes. 

     Outra exigência desse docu-

mento é a leitura simplificada 

para que seja realmente eficaz na 

prevenção dos acidentes. O ma-

pa precisa ter um tom de alerta, 

no sentido de conscientizar os 

funcionários e também orienta-

ção sobre a postura esperada 

dos colaboradores para minimi-

zar os perigos. 

     A importância da elaboração 

do Mapa de Risco 

     Em função do alto índice de 

acidentes que ocorrem no nosso 

país, é muito importante que as 

empresas estejam conscientes 

da relevância da criação e pro-

pagação de um mapa de risco, 

além de outras iniciativas para 

diminuir esses riscos. 

     Esse mapa ajuda também a 

identificar possibilidades de do-

enças ocupacionais que não são 

muito observadas quando esse 

assunto fica em evidência. Ativi-

dades com repetição mecaniza-

da também entram no rol de ris-

co para funcionários. Um exem-

plo é a digitação prolongada que 

pode acarretar em doenças nos 

membros superiores. 

     É preciso cuidar da saúde 

dos funcionários. A recusa em 

se adequar a essas regras de 

mapeamento de risco pode cul-

minar em pagamento de multas 

com valores de até R$ 3.500 e 

pagamento também de indeniza-

ção em caso de acidente com 

colaboradores. 

     Origem dos fatores de risco 

     Alguns fatores existentes nos 

pontos de trabalho podem oca-

sionar prejuízos à saúde dos co-

laboradores. A origem de tais fa-

tores se encontra em duas fren-

tes: os processos de trabalho e a 

forma de organização do traba-

lho. 

     Processos de trabalho 

     Os processos de trabalho po-

dem influenciar o nível de risco 

e estão contidos nos elementos 

físicos do ambiente, como por 

exemplo, espaços de circulação 

comum, materiais, suprimentos, 

equipamentos e instalações. 

     Organização de trabalho 

     Os elementos de organização 

– ou a ausência deles – in-

fluenciam o risco presente no 

ambiente laboral. Dentre esses 

elementos podemos destacar 

treinamento da equipe, organi-

zação espacial, turnos e ritmo de 

trabalho, jornada, postura e mé-

todo de trabalho. 

     Tipos de riscos 

     Os riscos no exercício das 

funções profissionais podem ser 

tão extensos que foram organi-

zadas em categorias que são 

identificadas por cores. Veja: 

     Riscos físicos 

     Os riscos físicos são identifi-

cados pela cor verde. Podem ser 

considerados riscos físicos os 

ruídos, radiações ionizantes, ca-

lor, frio, vibrações, umidades 

dentre outros. 

     Riscos químicos 

     Os riscos químicos são cate-

gorizados pela cor vermelha. 

Estão dentro desta especificação 

os vapores, as poeiras, as ne-

blinas, os fumos, as névoas e os 

gases. 

     Riscos biológicos 

     O grupo dos riscos biológi-

cos é identificado pela cor mar-

rom. Se encaixam nessa classi-

ficação os insetos, os fungos, os 

protozoários, os vírus, as bacté-

rias e os parasitas. 

     Riscos ergonômicos 

     A ergonomia é um aspecto 

muito importante na manuten-

ção da segurança do trabalho. 

Os riscos ergonômicos são re-

conhecidos  pela  cor  amarela. 

Mapa de risco: 
Para que serve na Segurança do Trabalho? 

 
O Mapa de Risco foi instituído pelo Ministério do Trabalho em 1994 e desde então vem passando 

por inovações e mudanças nas normas. 

São considerados riscos de er-

gonomia as posturas incorretas 

de trabalho, repetitividade, 

transporte de peso excessivo 

entre outros fatores. 

     Riscos de acidente 

     Os riscos de acidentes são 

rotulados pela cor azul. Algumas 

condições propiciam a ocorrên-

cia de acidentes. São elas má-

quinas e equipamentos sem 

proteção, organização inade-

quada do espaço de trabalho, 

iluminação insuficiente e etc. 

     A lei 

     A Norma Regulamentadora 5 

(NR 5) indica que todas as em-

presas devem criar e distribuir 

um mapa de risco por inter-

médio da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA). 

     Aquelas que não cumprirem 

com as recomendações estão 

sujeitas a receberem notifica-

ções e multas aplicadas pelo 

Ministério do Trabalho e pela 

Secretaria do Trabalho. Caso a 

empresa não tenha estruturado 

este departamento ainda, pode 

contratar outra empresa que 

preste esse serviço. 

     O fato é que nenhuma orga-

nização pode se isentar de pro-

mover condições seguras de tra-

balho. Uma cultura empresarial 

em conformidade com as regras 

estabelecidas pela legislação vi-

gente é a garantia de benefícios 

e vantagens para empresas e co-

laboradores. N 

Leia mais no Cipinha 

Divulgue sua 
empresa na 

Norminha e leve seu 
produto/serviço na 
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profissionais pelo 

Brasil a fora. 
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contato@norminha.net.br 
Veja abaixo: 

Home-office: maioria das empresas replica fluxos 
de trabalho presenciais no ambiente online 

Norminha 635, 05/08/2021 
 

Mais de um ano após o início da 

pandemia de Covid-19, como as 

empresas estão lidando com o 

trabalho remoto? Uma pista está 

no relatório publicado em maio 

pelo GitLab, plataforma de hos-

pedagem de código-fonte para 

profissionais de tecnologia da 

informação (TI). A pesquisa in-

cluiu cerca de 4 mil trabalha-

dores em todos os continentes. 

     Chama atenção o fato de que, 

apesar do aumento de funcioná-

rios em esquema de teletraba-

lho, a maior parte das compa-

nhias entrevistadas não conse-

guiu desenvolver fluxos para 

que as equipes trabalhassem de 

maneira independente. Ou seja, 

apesar de funcionar a partir de 

diferentes locais, os funcioná-

rios replicam os fluxos presen-

ciais em ambiente virtual. 

     O Remote Work Report (em 

inglês) indica também que, ape- 

Doenças de inverno precisam de atenção especial 
Norminha 635, 05/2021 
Durante o inverno, período mais 

frio e seco no Brasil, as doenças 

respiratórias tornam-se mais 

comuns e são mais preocupan-

tes com a crise da saúde pública 

provocada pela Covid-19 pois 

nem sempre é possível as pes-

soas fazerem trabalho remoto, 

sendo forçadas a frequentar lo-

cais de maiores ricos de conta-

minação. 

     De acordo com o pneumolo-

gista Amaury Prieto, vice-presi-

dente da Região Centro-Oeste 

da Associação Nacional de Me-

dicina do trabalho – ANAMT, as 

baixas temperaturas e o ar seco 

típicos do inverno, favorecem a 

replicação e a permanência nos 

ambientes dos vírus envolvidos 

nas doenças respiratórias. “Se 

temos uma maior quantidade de 

vírus, sua permanência por mais 

tempo em suspensão no ar e, os 

espaços de convivência na mai-

oria das vezes fechados, sem 

ventilação adequada, temos o 

ambiente ideal para a propaga-

ção dos vírus e para o aumento 

da incidência de doenças respi-

ratórias.” 

     As doenças de maior inci-

dência no inverno, segundo Pri-

eto, são os resfriados e gripes. 

Mas existem outras doenças 

respiratórias que podem ter au-

mento no número e intensidade 

das crises nos indivíduos de 

maior sensibilidade às variações 

bruscas de temperatura, como 

rinite alérgica, sinusite, asma 

brônquica. 

     Para evitar, ou minimizar a 

incidência dessas doenças, o 

pneumologista afirma que den-

tro do possível as empresas de- 

sar do fluxo convencional em 

suas funções, 80% dos profissi-

onais recomendam o trabalho 

remoto. Uma das principais de-

ficiências identificadas está na 

falta de uma ferramenta de cola-

boração visual para a equipe 

(plataformas como Trello ou 

Asana, entre as mais populares).  

Cerca de 70% das organizações 

usam ferramentas como vídeo, 

chat e telefone, mas todas são 

projetadas para o sincronismo – 

ou seja, situações nas quais to-

dos os profissionais cumprem  

 

vem manter os ambientes areja-

dos e evitar aglomeração de 

pessoas. “Por exemplo, progra-

mando horários intercalados do 

uso de refeitórios coletivos”, ex-

plica. 

     Mais cuidados com a pande-

mia 

     No momento em que vive-

mos a pandemia do novo coro-

navírus, com impacto significa-

tivo nos hábitos sanitários, Prie-

to pede que tenhamos o bom 

senso de “aproveitar a parte 

boa” que é a valorizar o apare-

cimento de sintomas respirató-

rios como disseminadores de 

doenças e aceitar como benéfico 

o uso de máscara respiratória de 

forma permanente, ao menos no 

transporte público. 

     “A maioria dos sintomas das 

doenças respiratórias clássicas  

 

um horário fixo, como dentro de 

um escritório.  

    Se a realidade do trabalho re-

moto adaptado à pandemia a-

inda apresenta diversos proble-

mas, alguns números positivos 

apontam que, de fato e para 

muitos, ele veio para ficar. De 

acordo com o relatório, 42%  

dos trabalhadores relataram au-

mentos na produtividade; 38% 

relataram aumentos na eficiên-

cia e 24% relataram menos bu-

rocracia e política de escritório. 

N Revista CIPA 

são comuns, posto que a Covid-

19 também é de origem viral e 

com as mesmas características 

de transmissão, sendo”, lembra 

o pneumologista. “Congestão 

nasal, cefaleia, dor de garganta, 

conjuntivite associada, febre, 

cansaço e tosse seca são sinto-

mas que ocorrem. Já no caso 

específico da Covid-19, cabe 

ressaltar a perda de olfato e pa-

ladar que ocorre em grande nú-

mero de pessoas e de forma 

mais perceptível em relação às 

demais e, chamar a atenção para 

o ponto de definição da evolu-

ção, que caracteriza o quadro 

como leve ou de maior gravida-

de, que normalmente acontece 

em torno do oitavo dia pós-in-

fecção”, alerta Prieto. N 

Revista CIPA 
 

 

 
Para o pneumologista Amaury Prieto, alguns cuidados podem 

evitar contaminação 

 

http://www.norminha.net.br/
https://cipinha.com.br/mapa-de-risco-para-que-serve-na-seguranca-do-trabalho/?utm_campaign=mapa_de_risco_para_que_serve_na_seguranca_do_trabalho&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://revistacipa.com.br/home-office-maioria-das-empresas-replica-fluxos-de-trabalho-presenciais-no-ambiente-online/
https://revistacipa.com.br/doencas-de-inverno-precisam-de-atencao-especial/
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/

