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Norminha 636, 12/08/2021 
O comportamento de um profis-

sional condutor é um dos temas 

mais importantes para uma ins-

tituição que tem a carga e o veí-

culo como foco principal. Algu-

mas atitudes na direção podem 

colocar tudo a perder, portanto, 

além da educação em relação ao 

trânsito, o monitoramento deve 

estar no radar dessas empresas. 

     Essas câmeras não podem 

ser simples, elas precisam de 

Internet das Coisas (IoT) para 

funcionar de forma produtiva. 

Com a tecnologia, é possível a-

nalisar todo os passos do moto-

rista em relação às atitudes to-

madas como usar o celular, co-

mer, beber ou fumar ao volante, 

bem como conseguir perceber 

se está fadigado para dirigir, ou 

até mesmo se está usando o cin-

to de segurança, uma vez que a 

câmera está acoplada dentro da 

cabine. 

     Já as câmeras fora do veículo 

podem reconhecer as ultrapas-

sagens  indevidas,  distância  de  

carros e  objetos fora  de padrão 

de segurança, entre outras infra-

ções. Essas são situações que 

podem comprometer a vida da-

queles que estão na mão de um 

gestor de frota e nada como uma 

ferramenta para auxiliar nesta 

jornada. 

     Daniel Schnaider, especialis-

ta em tecnologias para a gestão 

de frotas, fala sobre o limite da 

privacidade e eficiência qdo as 

câmeras vigiam os funcionários. 

     A Primeira Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) afirma que é licito moni-

torar os colaboradores por meio 

de câmeras, desde que não se-

jam posicionadas em lugares de 

intimidade, como banheiros e 

vestiários, ou mesmo destina-

dos para o repouso. No entanto, 

para eles sempre há a questão 

de desconforto, em que se su-

põe que a empresa parte do 

princípio que os funcionários fa-

rão algo errado.  - Schnaider 

     Por isso é tão importante 

uma boa comunicação entre as 

equipes para que fiquem claras 

as finalidades do uso da tecno-

logia, que neste caso é seguran-

ça. 

     É necessário que um gestor 

se faça entender, que ele con-

siga explicar com clareza que ter  

Câmeras: limite entre a privacidade e a eficiência Curso de 
atualização 

ANAMT e 
ABP 

 
Norminha 636, 12/08/2021 
Acontece na próxima segunda-

feira (16), às 19h, a aula do Mó-

dulo 5 do Curso de Atualização 

em Psiquiatria Clínica e Trans-

tornos Mentais Relacionados ao 

Trabalho, realizado em parceria 

entre a ANAMT e a Associação 

Brasileira de Psiquiatria (ABP). 

    O tema “Esquizofrenia, Trans-

torno Esquizoafetivo e outros 

Transtornos Psicóticos" será a-

bordado pelo Dr. Frederico Gar-

cia (Professor Associado no De-

partamento de Saúde Mental da 

Faculdade de Medicina da Uni-

versidade Federal de Minas Ge-

rais). 

     ➡As inscrições para o curso 

podem ser feitas pelo site: 

     www.anamt.org.br. 
     Todo o conteúdo ministrado 

até agora está gravado na plata-

forma ANAMT Virtual e será dis-

ponibilizado aos novos entran-

tes. O aluno poderá participar de 

forma síncrona dos módulos 

que ainda não foram ministra-

dos e acontecem ao vivo. Mas, 

caso não possa acompanhar ao 

vivo, todos continuarão tendo a-

cesso às aulas gravadas na pla-

taforma. 

     SOBRE O CURSO: O curso é 

voltado para médicos e pretende 

instrumentalizar os médicos do 

trabalho nas diversas partícula-

ridades dos distúrbios mentais e 

no acompanhamento aos traba-

lhadores em tratamento psiquiá-

trico, através do conhecimento 

dos diversos conceitos referen-

tes à psiquiatria. N 

Animaseg 
realizará hoje, 

live sobre 
vestimentas de 
proteção contra 

agentes 
infecciosos 

Hoje, quinta-feira, 12 de Agosto 

de 2021 às 17 horas 
Norminha 636, 12/08/2021 
     A pandemia pelo coronavírus 

levantou questões importantes 

entre os especialistas em Medi-

cina do Trabalho sobre quais 

vestimentas são as mais ade-

quadas para o combate contra a 

Covid-19, de acordo com a ati-

vidade do profissional de saúde 

e quais são as normas técnicas 

que garantem o desempenho 

desses EPIs. Para tratar sobre 

este assunto, a Animaseg (Asso-

ciação Nacional da Indústria de 

Material de Segurança e Prote-

ção ao Trabalho) irá realizar uma 

live sobre ‘as vestimentas de 

proteção contra agentes infec-

ciosos oferecem resistência à 

penetração de vírus?’. 

     O encontro online irá reunir 

especialistas que abordarão so-

bre a elaboração de uma norma 

técnica brasileira específica que 

defina métodos de ensaio e re-

quisitos de desempenho para 

vestimentas de proteção contra 

agentes infecciosos, que está 

sendo trabalhada pela Comissão 

Brasileira de Equipamento de 

Proteção Individual – ABNT/CB-

032. Além disto, tratará como os 

profissionais devem, então, es-

colher a vestimenta mais ade-

quada para o risco de sua ativi-

dade, com a opções que têm ho-

je no mercado. 

Hoje, quinta-feira, 12 de Agosto 

de 2021 às 17 horas. 

     A transmissão da live aconte-

cerá pelo canal do Youtube da 

Animaseg, acesse aqui. N 

Sábado de 
Capacitação 

Norminha 636, 12/08/2021 
 No próximo dia 28 de agosto de 

2021, sábado, das 10 às 11 ho-

ras, o SINTESP (Sindicato dos 

Técnicos de Segurança do Tra-

balho do Estado de São Paulo) 

irá realizar mais um “Sábado de 

capacitação”. 

     A palestra será de forma on 

line, gratuita e com vagas limi-

tadas. Faça sua inscrição até o 

dia 25/08/2021 através do site 

do SINTESP. 

     Com o tema “Como realizar 

uma SIPAT online de sucesso”, 

o evento será apresentado pelo 

Palestrante e Coach Maurício 

Bisioli da Alternativa Qualidade 

em Saúde. N 

Norminha 636, 12/08/2021 
         O XVI ERCIPA ocorrerá em 

formato online, totalmente GRA-

TUITO nos dias 26 e 27 de a-

gosto. O encontro terá como te-

mática a "Participação do Traba-

lhador no Gerenciamento dos 

Riscos Ocupacionais". Na sua 

programação consta as partici-

pações dos engenheiros Ana 

Mércia, Edvaldo Nunes e Rafael 

Nogueira, como, ainda, do Edu-

cador José Hélio. 

     Com a chegada da nova nor-

ma regulamentadora número 1, 

que trará  consigo, entre  outras 

 

 

 

ERCIPA 2021 - XVI Encontro de Representantes de CIPAs 
novidades, a obrigatoriedade de 

elaboração de um programa de 

gerenciamento de riscos, perce-

be-se que evidencia a necessá-

ria participação de todos os 

componentes do modo laboral 

para a obtenção desta tão alme-

jada gestão da segurança do tra-

balho. 

     Estas comissões constituem-

se, portanto, numa ferramenta a-

dequada num auxílio para o 

cumprimento desta obrigação 

trabalhista. 

     Não perca essa oportunidade 

de participar. 

provas de todo o percurso de um 

condutor pode auxiliá-lo a mos-

trar que qualquer incidente não 

foi culpa dele, no caso de ter-

ceiros estarem envolvidos, e se 

é culpado, compreender tudo o 

que exatamente aconteceu, in-

clusive adiantar a perícia e man-

dar um socorro eficiente em ca-

so de colisão. – Daniel Schnai-

der (CEO – Pointer by Power 

Fleet) 

     Portanto, é necessário seguir 

algumas dicas: 

- Ter transparência: é preciso 

que o colaborador saiba que es-

tá sendo monitorado e entenda o 

porquê dessa ação por parte da 

empresa e de sua política inter-

na, e se sinta protegido com as 

câmeras. 

- Estabelecer condições de vigi-

lância e bom senso: não há ne-

cessidade de vigiar o tempo in-

teiro, ele deve saber que aquelas 

câmeras só serão acionadas pe-

lo gestor em caso de acidente e 

irregularidade. 

- Regulamento interno: é neces-

sário que haja um, e que os fun-

cionários sejam treinados para 

que compreendam o que devem 

ou não fazer, o que fere a política 

da empresa, ou mesmo das leis 

que poucas pessoas têm acesso. 

N 

 

     A inscrição do evento é feito 

pela plataforma Sympla. Você 

pode acessar através do via link 

ou QR Code. 

     CLIQUE AQUI e faça sua ins-

crição. 
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Norminha 636, 12/08/2021 
   Durante a pandemia de Covid-

19, quase 8 milhões de brasi-

leiros trocaram o escritório pelo 

ambiente de casa, segundo da-

dos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

Nesta nova realidade, como as 

empresas fazem para realizar 

treinamentos, oferecer cursos de 

liderança e comportamentais ou 

de atualização a esses profissio-

nais? 

 

Como treinar 8 milhões de 

brasileiros em home office? 

Pedro Carbone, um dos 

maiores influenciadores em 

educação corporativa do Brasil, 

cria metodologia e aplicativo 

para educação on-line inéditos 

no país. Ele já ocupou inúmeras 

funções em grandes 

organizações, entre elas o 

Banco do Brasil, capacitando 

mais 100 mil profissionais. 

     Pensando nisso, o ex-execu-

tivo do Banco do Brasil (BB),  

doutor em Economia e mestre 

em administração, Pedro Carbo-

ne, criou um aplicativo inédito 

no país para as empresas ofe-

recerem treinamentos de manei-

ra remota, algo que vem justa-

mente ao encontro da atual ten-

dência: a migração para o home 

office. Ele acumula passagens 

pela Faculdade IBMEC e pelo 

SEBRAE Nacional, além de ser 

autor de best seller publicado na 

área. 

     O novo App segue um méto-

do que permite às empresas cri-

arem seu próprio conteúdo ou a-

gregarem informações de outros 

ambientes em um único local. 

Chamado Trilhas de Aprendiza-

gem, a novidade permite dispo-

nibilizar cursos e conteúdos em 

diversos formatos multimídia, 

como vídeos, áudios, livros, ar-

tigos, apostilas, manuais e pod-

casts. A solução é única no país 

e no mundo. “O App é um AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendiza-

gem)”. híbrido, que gerencia ca-

pacitação, conteúdos e conheci-

mentos simultaneamente, ao 

gosto do cliente, resultado de 

um trabalho de 25 anos de ex-

periência com educação corpo-

rativa e gestão de conteúdos em 

grandes organizações", conta 

Carbone. 

     Nele, ainda estarão disponí-

veis treinamentos gratuitos para 

as mais diferentes áreas. "A na-

vegação é intuitiva. O usuário 

pode selecionar o tema das tri-

lhas desejadas usando filtros, 

como conhecimentos, competen 

cias a desenvolver, cargo, área 

ou processo de trabalho, por e-

xemplo. Pode acompanhar o seu 

progresso, realizar testes e se 

alcançar a nota mínima recebe 

um certificado de conclusão on-

line”, explica Rudiney Frances-

chi, CTO da DevMaker, empresa 

que desenvolveu o aplicativo ao 

lado da INTELETTO, que funcio-

na sob o comando de Carbone. 

     Durante o consumo do con-

teúdo o usuário ainda tem o his-

tórico com status que mostra o 

que já foi estudado e seu pro-

gresso, além de permitir degus-

tar todos os materiais didáticos 

na ordem que preferir, disponí-

veis nas bibliotecas virtuais de 

cada trilha que navegar. “É uma 

nova experiência de capacita-

ção, dentro de uma perspectiva 

pedagógica de autodesenvolvi-

mento e liberdade educacional”, 

enfatiza Carbone. Através do 

histórico de progresso, o App a-

nalisa o desempenho do colabo-

rador em cada etapa e o certifica 

a cada trilha concluída. 

 

Rudiney Franceschi, CEO da 

DevMaker. 

     “Essa tecnologia permite que 

as pessoas possam se desen-

volver no seu ambiente de traba-

lho através de cursos disponibi-

lizados pela própria empresa de 

modo remoto, proporcionando 

que elas conquistem progressão 

em suas carreiras”, ressalta o 

CTO da DevMaker, complemen-

tando que o App pode ser custo-

mizado com conteúdos adaptá-

veis para qualquer organização 

em todas as áreas do conhe-

cimento. 

     Como é totalmente adaptá-

vel, o App não é apenas para uso 

corporativo, mas é também indi-

cado para o uso de instituições 

em geral, como as de ensino, e 

pessoas que queiram compar-

tilhar ou somente acessar co-

nhecimento. 

     Para criar suas próprias tri-

lhas e disponibilizar cursos é 

necessário obter o licenciamen- 
 

 

to do aplicativo no site da In-

teletto (www.inteletto.com). Já 

quem deseja acessar os con-

teúdos e não é vinculado a uma 

empresa licenciada também po-

derá se capacitar. Bastará baixar 

o aplicativo, escolher o tema do 

curso, acessar os conteúdos 

disponíveis e receber certifica-

dos por participação. Já encon-

tra-se no ar a versão corporativa 

e em novembro será lançada a 

destinada ao público em geral, 

com diversos treinamentos e tri-

lhas de aprendizagem com livre 

acesso, com foco na gestão e li-

derança. 

     O Trilhas da Aprendizagem 

pode ser baixado por celular, 

diretamente nas lojas Apple e 

Google (para a web é utilizado 

um gateway de pagamento espe-

cífico) ou pelo site: 

www.devmaker.com.br/portfolio

/trilhas-de-aprendizagem N 

grupo de WhatsApp, a empresa 

não pode ser responsabilizada. 

     No entanto, a partir do mo-

mento que a empresa tem uma 

participação, seja na própria cri-

ação do grupo ou na participa-

ção de pessoas com poder de 

mando em relação a grande mai-

oria das pessoas que compõem 

aquele grupo então a empresa 

poderá ser responsabilizada. 

     Em recente julgado, o TRT 

12ª condenou uma empresa ao 

pagamento de danos morais por 

piadas, brincadeiras, memes re-

alizados com um de seus em-

pregados no grupo de whatsapp 

da empresa. No processo o em-

pregado alegava que teria sido 

vítima de várias brincadeiras 

que extrapolavam os limites, 

tendo sido imputado uma pecha 

de empregado preguiçoso, ma-

landro, que faltava ao trabalho 

propositadamente. Faziam mon-

tagem do empregado, criando 

memes. 

     Em que pese as brincadeiras 

terem partido dos demais em-

pregados e não de gerente ou di-

retores a empresa nada fez para 

coibir aquele tipo de ação contra 

um dos seus colaboradores. 

     Então não só situações em 

que há uma participação efetiva 

do próprio empregador em rela-

ção a eventuais danos pratica-

dos ao empregado, mas também 

na conduta omissiva, em que 

nada faz para coibir eventuais 

excessos que são cometidos 

dentro daquele ambiente do gru-

po de WhatsApp, a empresa po-

de ser responsabilizada. 

     Para evitar esse tipo de pro-

blema, é recomendável que a 

empresa estabeleça controle e 

regras no grupo de WhatsApp.N 

Raísa Zoraide Cunha de Melo 

O empregador poderá ser responsabilizado por condutas 
ocorridas em grupo de whatsapp da empresa? 

Tecnologia inédita no Brasil auxilia empresas 
a treinarem funcionários em trabalho remoto 

CANPAT 2021 
disponibiliza aula 
sobre Gerencia-
mento de Risco 

Norminha 636, 12/08/2021 
Se você perdeu a “Aula Gerenci-

amento de Risco Ocupacional/ 

Programa de Gerenciamento de 

Risco” da Inspeção do Trabalho 

e quer tirar suas dúvidas sobre o 

assunto ou aprender mais, veja 

as aulas disponibilizadas no 

YouTube. São aulas gratuitas e 

feitas por quem ajudou a fazer a 

norma.  

     Assista e saiba mais sobre o 

Programa de Gerenciamento de 

Risco (PGR), o Inventário de 

Riscos e o processo de Controle 

dos Riscos. 

     A aula também é uma ótima 

oportunidade para entender o 

Plano de Ação, Preparação para 

Emergências e Disposições Ge-

rais do Gerenciamento de Ris-

cos Ocupacionais (GRO). N 

postos da empresa, não se en-

quadrando nesse caso os gru-

pos criados pelos próprios em-

pregados sem participação ou 

fiscalização da empresa. 

     Por exemplo, se alguns fun-

cionários de uma determina em-

presa criarem um grupo sem 

participação dos diretores, ge-

rente, supervisores, etc, ainda 

que haja algum excesso dentro 

desse grupo, como ataques ho-

mofóbicos, racistas, xenofóbi-

cos, não tendo a participação da 

empresa em relação aquilo que 

está  sendo  discutido  naquele  

 

 

Norminha 636, 12/08/2021 
     A utilização das redes sociais 

tem ganhado cada vez mais es-

paço no ambiente de trabalho, 

de modo que, se tornou comum 

muitas empresas criarem grupo 

de whatsapp para facilitar a co-

municação com seus funcioná-

rios. 

   Segundo a jurisprudência, po-

de existir responsabilidade da 

empresa por ofensa, constrangi-

mento experimentado por um 

dos seus funcionários, quando o 

grupo for criado pela empresa 

ou  tiver a  participação dos pre- 

 
Autor de best seller, Pedro Carbone criou um aplicativo 

inédito no Brasil que auxilia empresas a treinarem 
funcionários em trabalho remoto. 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
http://www.devmaker.com.br/portfolio/trilhas-de-aprendizagem
http://www.devmaker.com.br/portfolio/trilhas-de-aprendizagem
https://www.youtube.com/watch?v=TjdSAhb5olg
https://www.youtube.com/watch?v=TjdSAhb5olg
https://www.youtube.com/watch?v=TjdSAhb5olg
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Motorola 
abre 45 

vagas para 
profissionais 

de tecnologia 
em 

Jaguariúna/SP 

 

Processo seletivo, que 
teve início neste mês, 

tem vagas para todos os 
níveis em P&D 

Norminha 636, 12/08/2021 
A Motorola está expandindo sua 

área de P&D e abriu neste mês 

45 vagas para atuação no es-

critório de Jaguariúna, no inte-

rior de São Paulo, para atuação 

em Software Development nas 

áreas de Mobile Security, Ima-

ging Processing, Câmera, Artifi-

cial Intelligence entre outras. 

     Há vagas para todos os ní-

veis (júnior, pleno e sênior) e os 

profissionais devem ser forma-

dos em Engenharia da Compu-

tação, Ciências da Computação, 

Matemática, Análise e Desen-

volvimento de Sistemas e áreas 

correlacionadas.  

     Entre os pré-requisitos, é ne-

cessário conhecimento e expe-

riência em Desenvolvimento 

Web e Mobile, Segurança da In-

formação, Fotografia Computa-

cional, Engenharia de Software 

e/ou Arquitetura de Soluções, a-

lém de inglês em nível avança-

do/fluente. O prazo de inscrição 

é indeterminado - até que todas 

as posições anunciadas sejam 

ocupadas.  

     “Queremos atrair talentos 

que sejam apaixonados por tec-

nologia. Profissionais atualiza-

dos que acompanhem as ten-

dências do nosso mercado e que 

possam nos trazer visões dife-

rentes para as áreas de pesquisa 

e desenvolvimento. Buscamos 

pessoas com olhar atento aos 

novos comportamentos de con-

sumo e que tenham o desejo de 

fazer a diferença em uma empre-

sa global que respira inovação e 

oferece oportunidades de cres-

cimento”, afirma Ana Paula Ca-

violi, diretora de RH da Motorola 

para a América Latina. 

     Para saber mais informações 

sobre as vagas abertas, os inte-

ressados podem acessar o site: 

https://jobs.lenovo.com/en_US

/careers  

     Como uma empresa focada 

em inovação e inclusão, a Moto-

rola respeita e encoraja a diver-

sidade em todas as contrata-

ções. 

N 

Como fazer um DDS na minha empresa 
Norminha 636, 12/08/2021 
      Em momentos de incertezas, 

como o da pandemia da Covid-

19, práticas que nos permitam 

mostrar o cuidado e a preocupa-

ção com o outro se tornam ainda 

mais necessárias. Mais do que 

passar alguns minutos dando 

instruções, o DDS (Diálogo Diá-

rio de Segurança) pode ser um 

aliado no engajamento e forta-

lecimento da sua equipe. 

     Dentre todas as medidas que 

são criadas na área de Segu-

rança do Trabalho para garantir 

a saúde dos colaboradores, o 

DDS é uma das mais simples de 

realizar e com maior impacto. 

Por meio do diálogo, a empresa 

conversa com o colaborador e 

motiva a todos para a prevenção 

de acidentes de trabalho, segu-

rança e saúde. 

     Mas você deve estar se per-

guntando: e como eu faço um 

DDS na minha empresa? 

     Nós trouxemos um guia para 

te ajudar com isso. Acompanhe 

a leitura! 

    Como funciona um Diálogo 

Diário de Segurança (DDS)? 

     O DDS é uma excelente ferra-

menta para buscar soluções em 

conjunto e alinhar objetivos 

dentro de uma organização. 

Normalmente, esses encontros 

ocorrem todos os dias no início 

do expediente e duram por volta 

de 5 a 15 minutos. 

     No entanto, nem sempre é 

possível reunir toda a equipe ao 

mesmo tempo e, nesses casos, 

o mais indicado é fazer reuniões 

com pequenos grupos. O ideal é 

que o DDS comece pelo profis-

sional de SST ou por um líder, 

mas que se abra oportunidade 

para que todos falem, se assim 

desejarem, desde que o foco se-

ja mantido. 

     É preciso que o profissional 

de SST escolha sempre temas 

com foco na segurança e saúde 

do colaborador e, durante esse 

encontro, sejam discutidas ori-

entações sobre prevenção de 

doenças e utilização correta de 

EPIs, como o Protetor Facial pa-

ra Alta Temperatura. 

     Vale ressaltar ainda que, 

quando realizado da maneira 

correta, o DDS tem sido muito 

importante e benéfico para todos 

os colaboradores. 

     Como fazer um DDS na mi-

nha empresa? 

     O primeiro passo para come-

çar a usar o DDS é escrever um 

memorando para os colabora-

dores explicando o que é essa 

ferramenta e como ela funciona. 

Coloque ainda a hora e o local 

onde as reuniões serão realiza-

das, e peça a participação de to-

dos. 

     Para tornar o DDS uma roti-

na, é importante definir um ho-

rário fixo para esses encontros. 

Aliás, a regularidade dessas reu-

niões deve ser mantida mesmo 

que outras atividades estejam o-

correndo no momento, como 

auditorias e visitas. 

     Quais os objetivos do DDS? 

     O principal objetivo do Diá-

logo Diário de Segurança é reu-

nir a equipe e criar um momento 

para resolver dúvidas e incerte-

zas referentes à saúde e segu-

rança de todos. É muito impor-

tante, no entanto, que todos os 

colaboradores possam se sentir 

livres para compartilhar seus 

pontos de vista, sem se sentirem 

constrangidos ou forçados a al-

go. 

     Já no caso dos profissionais 

de SST, é importante que sem-

pre tenham uma lista resumida 

de pontos a serem abordados 

para que o DDS permaneça fo-

cado e transmita um entendi-

mento da seriedade do tema. 

     Ouvir seus colaboradores, 

entretanto, é fundamental para 

entender os principais pontos 

que precisam ser melhorados ou 

revisados. Lembre-se de que 

muitas vezes são os colaborado-

res que lidam diretamente com 

os problemas do dia a dia e po-

dem contribuir com ideias e opi-

niões. 

     No entanto, o objetivo aqui é 

ouvir o que os colaboradores 

têm a dizer. Observe as dificul-

dades e as mudanças propostas. 

Depois de avaliar os pontos dis-

cutidos, convide aqueles que fi-

zeram sugestões para uma con-

versa mais longa e, se possível, 

implemente essas ideias. Em 

seguida, divulgue para toda a 

empresa, lembrando-se de men-

cionar os colaboradores envol-

vidos e o fato de que a criação 

da melhoria veio de um DDS. 

     O que devo falar no DDS? 

     Cada empresa escolhe o que 

cobrir em seu DDS, desde que 

mantenha um foco consistente 

na saúde e segurança dos cola-

boradores. 

     Mas trouxemos alguns e-

xemplos de tópicos: 

     - preparação do local de tra-

balho 

     - manuseio de equipamentos 

e ferramentas 

     - acidentes de trabalho que 

ocorrem na sua empresa 

     - cuidados de rotina 

     - gestão de resíduos 

     - técnicas de primeiros so-

corros 

 

 

 

     - auditorias 

     - comissões Internas de Pre-

venção de Acidentes (CIPA) 

     - qualidade, reposição e ar-

mazenamento de EPIs 

     - análises de risco 

     O debate se torna ainda mais 

rico ao trazer assuntos da atuali-

dade para as reuniões, como a-

cidentes graves noticiados na 

mídia. A discussão pode ser se 

o mesmo acidente poderia ter a-

contecido em sua empresa e o 

que poderia ter sido feito para e-

vitá-lo. 

     Embora seja importante que 

a conversa seja séria, o ideal é 

que o ambiente seja leve e infor-

mal, usando uma linguagem 

simples que visa justamente 

permitir que os colaboradores 

se sintam à vontade para se ex-

pressar. 

     Faça deste um momento para 

uma boa rodada de conversa 

entre amigos; isso permitirá que 

você concentre a atenção de to-

dos e evitará que o DDS se 

transforme em uma palestra en-

fadonha. 

     Quais os benefícios do DDS? 

    O Diálogo Diário de Seguran-

ça é uma oportunidade para os 

profissionais de SST e gestores 

aprenderem com seu time, o que 

significa que as relações se de-

senvolvem em um contexto de 

segurança, compreendendo o 

risco em cada etapa do proces-

so. 

     Outros benefícios importan-

tes desta técnica incluem: 

     - criação de uma cultura de 

segurança 

     - aprendizagem coletiva 

     - engajamento da equipe 

     - prevenção de acidentes 

     - discussão de ideias 

     - feedback positivo 

Divulgue sua empresa na 
Norminha e leve seu 

produto/serviço na palma da 
mão de mais de 4 milhões de 

profissionais 
     Embora não haja um padrão 

de como as empresas devem 

manter seus colaboradores in-

formados sobre os riscos à saú-

de e segurança, é importante uti-

lizar o DDS como uma ferra-

menta simples, rápida e eficaz 

de transmitir esses conhecimen-

tos no dia a dia, promovendo 

uma cultura de segurança. 

N 
Pedro Bezerra 

SUPREMA 

 

Norminha 636, 12/08/2021 
  Se destacar dentro de seu mer-

cado de atuação talvez seja um 

dos principais indicadores de 

sucesso de uma empresa. E a 

sustentabilidade empresarial 

tem um papel muito importante 

na busca por esse reconhe-

cimento, segundo a recém lan-

çada pesquisa FIA Employee Ex-

perience 2020 (FEEx): cerca de 

75% das 213  empresas partici-

pantes do estudo que mede a 

qualidade do ambiente de traba-

lho, a solidez da cultura organi-

zacional, o estilo de atuação da 

liderança e a satisfação com os 

serviços de RH,  apontam que a 

sustentabilidade é parte estraté-

gica de seus negócios. 

     Outro dado dessa edição da 

FEEx, realizada pela Fundação 

Instituto de Administração (FIA), 

indica que 47% dessas empre-

sas estabelecem diretrizes, me-

tas e ações para o desenvol-

vimento da sustentabilidade a 

longo prazo. Além disso, aponta 

que 48% das companhias rece-

bem suporte da área de RH para 

que os princípios de sustenta-

bilidade sejam difundidos entre 

os empregados. 

     A pesquisa mostra que 27% 

das empresas têm estruturas e 

processos produtivos sustentá-

veis e em conformidade com as 

normas e padrões de certifica-

ções internacionais, e destaca a 

preocupação com os fornecedo-

res, já que 36% dos entrevis-

tados indicam que selecionam 

seus parceiros a partir dos prin-

cípios da sustentabilidade já 

predefinidos. 

  Na análise de Lina Nakata, pro-

fessora da FIA Business School, 

os resultados comprovam que a 

sustentabilidade tem sido cada 

vez mais adotada pelas empre-

sas brasileiras e os valores co-

mo referencial de gestão de seus 

recursos  e pessoas  mais incor- 

 

porados. “Esse tema consiste no 

alinhamento estratégico em 

questões que visam perpetuar a 

operação da empresa, por meio 

da minimização dos impactos 

causados na sociedade e no 

meio ambiente, ao mesmo tem-

po em que se mantenha a com-

petitividade”, diz. 

     Em convergência com a pes-

quisa FEEx, Lina explica que 

“para que as empresas possam 

se declarar sustentáveis, algu-

mas referências externas, como 

certificações internacionais que 

estabelecem normas e padrões 

mínimos para a operação, de-

vem ser cumpridas”. Por isso, 

no ranking das 100 empresas 

classificadas como “Lugares In-

críveis para Trabalhar”, os valo-

res do fator sustentabilidade são 

ainda significativos: 83%, das 

100 empresas consultadas, 

consideram a sustentabilidade 

como parte estratégica do negó-

cio. 

     Outro dado do ranking que 

corrobora com os indicadores 

da FEEx mostra que 68% das 

empresas consideradas “incrí-

veis” contam com suporte da á-

rea de RH às lideranças, para 

que a gestão sustentável seja vi-

abilizada e seus princípios se-

jam difundidos entre os funcio-

nários; que 60% das empresas 

estabelecem diretrizes, metas e 

ações para desenvolvimento da 

sustentabilidade no longo prazo; 

48% selecionam fornecedores 

ou parceiros alinhados aos va-

lores corporativos e 41% têm 

estruturas e processos produti-

vos sustentáveis, de acordo com 

as normas e padrões de certifi-

cações internacionais. 

N 
Revista CIPA 

 

Sustentabilidade é fator estratégico 
aos negócios para 75% de 

empresas 
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Norminha 636, 12/08/2021 
  A partir deste mês entraram em 

vigor as sanções previstas na 

Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (LGPD), que estabele-

ce uma série de procedimentos 

para o tratamento de informa-

ções pessoais de clientes, e 

também de funcionários, por 

parte das empresas. A fiscaliza-

ção será realizada pela Autorida-

de Nacional de Proteção de Da-

dos (ANPD). Companhias que 

não se adaptarem à norma pode-

rão sofrer punições que vão de 

advertências a multas de até R$ 

50 milhões. 

     A diretora jurídica da ADP na 

América Latina, Amanda Lee, 

explica que a LGPD impactará 

fortemente a área de RH das 

companhias, porque a Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais 

estabelece que a empresa na 

qual o funcionário está empre-

gado é a responsável pelos da-

dos. 

     “Assim, a gestão da folha de 

pagamentos, por exemplo, que 

envolve não apenas dados pes-

soais, mas também informações 

sensíveis de cada colaborador, 

precisa de atenção especial dos 

gestores, para se certificar de 

que seus fornecedores cumprem 

os requisitos legais de privacida 

LGPD: sanções entram em 
vigor em agosto e trazem 

desafios à área de RH 

 
Especialista da ADP lista pontos que precisam da atenção dos 
gestores para evitar punições da lei, que vão de advertências a 

multas de até R$ 50 milhões 

de”, destaca.  

     A especialista no tema de pri-

vacidade explica que na ADP, 

por exemplo, que tem atuação 

global, inclusive em países com 

leis de proteção de dados esta-

belecidas, os clientes brasileiros 

já contavam com uma série de 

mecanismos criados para ga-

rantir a excelência na gestão de 

informações, seguindo padrões 

internacionais. 

     A ADP possui um centro de 

hospedagem de dados certifica-

do pela ISO 27.001, reconheci-

do pela Organização Internacio-

nal de Padronização, e uma Or-

ganização de Segurança da In-

formação Global, com mais de 

250 especialistas que organi-

zam, atualizam e supervisionam 

o nível de segurança de dados. 

     Amanda destaca, ainda, ou-

tro ponto muito importante a que 

os gestores precisam ficar aten-

tos, pois, segundo a LGPD, os 

donos das informações têm di-

reito a saber quais são os dados 

armazenados. Por esse motivo, 

de acordo com ela, é funda-

mental que sejam criados pro-

cessos internos para assegurar 

o cumprimento dessa determi-

nação. 

N 

Os primeiros passos do Técnico de Segurança do Trabalho 
Norminha 636, 12/08/2021 
Prof. Mateus de Carvalho* 

No início da profissão de TST, o 

recém-formado enfrenta duas 

angústias: a primeira é conse-

guir um emprego, e a segunda é 

o que fazer, após ser contratado? 

São dois momentos marcantes 

na vida profissional de todo téc-

nico em segurança do trabalho, 

e por meio deste artigo, irei ten-

tar contribuir de alguma forma, 

para que essas angústias pos-

sam ser minimizadas.  

     A primeira conversa que te-

nho com a minha turma que está 

iniciando o curso de TST, é so-

bre a exigência de experiência 

em uma entrevista de emprego. 

Todos sabem que a maioria das 

empresas exigem essa tal expe-

riência. Deixo bem claro que, a 

partir do momento em que eles 

iniciaram o curso, é necessário 

que se movimentem: conectan-

do com profissionais da área, 

procurando fazer um estágio ou 

realizando alguns trabalhos prá-

ticos em pequenos locais. 

     Dessa forma, o aluno já pre-

parará melhor o seu “terreno” 

para entrar na área, após encer-

rar o curso. Sendo que está re-

gra vale também para os recém-

formados. 

     Quando recebo a ligação de 

um ex-aluno dizendo: “Profes-

sor consegui um emprego”. Isso 

é maravilhoso. Mas, depois, lo-

go em seguida ele diz: “Profes-

sor, mas por onde eu começo”? 

Diante disso, elaborei alguns 

passos importantes, para que 

possamos nos referenciar me-

lhor e fazer com que esse ques-

tionamento não atrapalhe o de-

senvolvimento da nossa trajeto- 

ria profissional. Sentir um certo 

medo no início é bem natural,po  

rém, não podemos deixar que 

esse medo tome conta de nos-

sas ações. É necessário enfren-

tá-lo. Portanto, vamos lá: 

     1. Conheça a empresa: nos 

primeiros dias é de grande im-

portância conhecer como a em-

presa está estruturada, quais os 

produtos ela produz, quem são 

os seus clientes, qual é a matéria 

prima que ela compra. Normal-

mente solicito o organograma. A 

partir dele dá para se ter uma 

ideia dessa estrutura organizaci-

onal.  

     2. Crie vínculos com os cola-

boradores: A primeira impres-

são é a que fica. Essa expressão 

é importante para a nossa área. 

Jamais cobre os funcionários 

sem antes conversar com eles. 

Se apresente, pergunte a eles 

sobre sua função e o que você 

poderia contribuir para melhorar 

o seu trabalho. Identifique os lí-

deres de cada setor e se aproxi-

me deles. Eles são um elo para a 

segurança do trabalho. Con-

quiste-os. 

     3. Faça um diagnóstico na á-

rea de SST: Esse é um momento 

de levantar o que tem e o que 

não tem na empresa, conforme 

previsto nas Normas Regula- 

mentadoras.  Principalmente  os 

documentos base, como: PPRA, 

PCMSO, Ordem de Serviço, 

Ficha de EPI, Registro de Treina-

mento, entre outros. Nesse mo-

mento você já consegue ter uma 

ideia de como a empresa está 

organizada e como está desen-

volvida a sua cultura de segu-

rança.   

     4. Mapeie os processos: I-

magine você, no centro da em-

presa, olhando de cima, como 

se estivesse em um drone. Nes-

se momento você começa a en-

xergar a empresa de uma forma 

mais sistêmica. Esse “olhar de 

cima” é justamente o olhar que 

o TST precisa ter frente aos pro-

cessos de trabalho. Desenvolver 

essa visão é importantíssimo 

para que o técnico possa identi-

ficar todos os perigos e fatores 

de risco, presentes na empresa.  

     5. Crie um Plano de Ação: A-

pós o desenvolvimento dessas 

etapas, é o momento de elaborar 

o plano de trabalho. Ou seja, a-

quilo que deverá ser executado, 

frente ao diagnóstico realizado. 

Um plano de trabalho nunca se-

rá linear, ele sofrerá algumas al-

terações durante o desenvolvi-

mento, e o mais importante, ele 

precisa estar conectado com a 

ações e com os modelos de ges-  

 

tão que a empresa possui.   

     Por meio desses passos, te-

nho certeza de que conseguire-

mos nos referenciar melhor, 

frente as responsabilidades que 

iremos assumir ao longo da 

nossa prática profissional. Im-

portante ressaltar que didática-

mente, eu segui uma ordem na 

elaboração dos passos, porém 

eles ocorrerão de forma conco-

mitante, juntos. O importante é 

entendermos que, no mínimo, 

esse é o caminho inicial para 

que nossa gestão possa ser de-

senvolvida da melhor forma. 

     Bom trabalho a todos.  N 

 

Prof. Mateus Carvalho 
Instagram: 

@mateuscarvalho.sst 

Professor do Senac SP no 

curso de TST 

Mestrando em Educação  

Gestor de Projetos  

Técnico de Seg. do Trabalho 

 

 

e 371.997 em 2016, totalizando 

mais de 2.400.000 acessos no 

período. 

     Os resultados de pesquisas e 

reflexões publicados pela revista 

podem contribuir para o enten-

dimento e a melhora das condi-

ções de trabalho, para a preven-

ção de acidentes e doenças do 

trabalho e para subsidiar a dis-

cussão e a definição de políticas 

públicas voltadas para a saúde 

do trabalhador. 

   Saiba mais 

   Conheça as páginas para sub-

missão de textos e de instruções 

aos autores. N 

Divulgue sua empresa 
na Norminha e elve seu 

produto/serviço na 
palma da mãos de mais 

de 4 milhões de 
profissionais 
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Norminha 636, 12/08/2021 
     A Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional (RBSO) está entre 

os 100 periódicos científicos em 

português mais citados do Go-

ogle Scholar Metrics 2021. O 

ranqueamento anual aponta os 

periódicos com maior índice de 

citações de artigos por idioma 

nos últimos cinco anos - de 

2016 a 2020. A publicação da 

Fundacentro alcançou a 65ª co-

locação. 

     Esta é uma conquista impor-

tante, uma vez que o ranquea-

mento abrange periódicos de 

língua portuguesa de todas as 

áreas de conhecimento. Voltada 

exclusivamente para o campo da 

saúde do trabalhador, a RBSO 

existe desde 1973 e é um perió-

dico científico de acesso aberto 

e com revisão por pares, dis-

ponível no site SciELO. 

     Os três textos mais citados 

no período da análise, segundo 

dados do Google Scholar Me-

trics, foram o editorial A saúde 

do trabalhador e o enfrenta-

mento da Covid-19, o ensaio 

Tragédias brasileiras contempo-

râneas: o caso do rompimento 

da barragem de rejeitos de Fun-

dão/Samarco e o artigo O agri-

cultor familiar e o uso (in)se-

guro de agrotóxicos no municí-

pio de Lavras/MG. 

     A revista publica um volume 

anual  on-line com  um sistema  

de publicação contínua e atual-

mente se encontra no v. 46. O 

período contemplado pelo ran-

queamento avaliou as citações 

referentes às edições: v. 45 

(2020), v. 44 (2019), v. 43 e 

supl. 1 (2018), v. 42 e sup. 1 

(2017) e v. 41 (2016). 

    O número de acessos aos tex-

tos é outro destaque alcançado 

pela RBSO. Foram 620.647 em 

2020, 518.120 em 2019, 465. 

263 em 2018, 432.734 em 2017 

RBSO está entre os periódicos mais citados de língua portuguesa 

 
Ranking é produzido anualmente pelo Google Scholar 

Metrics 
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Norminha 636, 12/08/2021 
 O Senado acolheu, durante ses-

são semipresencial realizada na 

quarta-feira (4/8), as justificati-

vas técnicas apresentadas pelo 

Conselho com apoio dos Creas 

pelos graves problemas que 

dois artigos da MP 1040/2021 

poderiam causar à sociedade e 

aos profissionais da Engenharia, 

da Agronomia e da Geociências 

caso fossem aprovados. 

 

     Para o presidente do Crea-

ES, Eng. Jorge Silva, essa con-

quista reflete a força das profis-

sões do Sistema e revela a im-

portância delas para a socieda-

de. “Trabalhamos arduamente 

com as Entidades de Classe, 

com os senadores capixabas e 

com os demais Conselhos para 

suprimir esses pontos que ferem 

tantos os profissionais como a 

sociedade. Foi um trabalho con-

junto que revela a força da Enge-

nharia, da Agronomia, da Geoci-

ências, da Arquitetura, da Veteri-

nária e da Química.”, completou.  

     O presidente do Confea, eng. 

civ. Joel Krüger, destacou o em-

penho do Sistema Confea/Crea 

e Mútua junto com outros Con-

selhos Profissionais em prol da 

segurança da sociedade. “Desde 

que essa MP foi aprovada no 

Congresso, realizamos um in-

tenso trabalho junto aos Sena-

dores de todo o país. Com o 

apoio dos presidentes de Creas, 

Conselheiros Federais e Regio-

nais, Diretores da Mútua e lide-

ranças de nossas entidades de  

 

Movimento do Confea e dos Creas 
surte efeito e Senado acolhe 
justificativas técnicas contra 
emendas da MP 1040/2021 

classe e instituições de ensino, 

conseguimos mobilizar muitos 

senadores que apresentaram e-

mendas a fim de assegurar o e-

xercício legal da profissão e a 

segurança da sociedade”. 

     Uma das propostas do texto 

era acabar com o salário mínimo 

dos profissionais ligados ao 

Sistema. O artigo 57 pretendia 

revogar a Lei nº 4.950-A/1966, 

que dispõe sobre o salário míni-

mo dos profissionais citados.  

     Já o artigo 37, que impacta 

diretamente na atividade de pro-

fissionais de engenharia elétri-

ca, bem como coloca em risco 

toda a sociedade, também rece-

beu pedidos de emendas de su-

pressão. O artigo apresentava a 

dispensa da Anotação de Res-

ponsabilidade Técnica (ART) de 

instalações elétricas até 140 

kVA. Para o senador Irajá Abreu, 

relator da Medida Provisória 

1040, a supressão do art. 37 não 

representa perda significativa à 

MP. 

     Em suas redes sociais, o se-

nador capixaba Fabiano Conta-

rato comemorou a conquista. 

“Ótima notícia. Conseguimos 

garantir o piso salarial de enge-

nheiros, arquitetos, agrônomos, 

veterinários e químicos. A revo-

gação do piso, como queria o 

texto original, ia na contramão 

do direito à remuneração desses 

profissionais.”, publicou. 

     O Sistema Confea/Crea e o 

Crea-ES agradecem o apoio dos 

parlamentares, em especial aos 

capixabas Fabiano Contarato e 

Rose de Freitas, que entenderam 

e apoiaram a luta pela pela con-

tinuidade da valorização dos 

nossos profissionais! N 

 

Vitória na Câmara. Votação rejeitou emendas da MP 1.040/21 
que prejudicavam profissionais do Sistema CREA/CONFEA 
garantindo salário mínimo profissional dos engenheiros, 

arquitetos, agrônomos, veterinários e químicos 

Iniciativa privada intensifica suporte para gestantes durante 
pandemia com programa Laços Dourados 

 
Arcos Dorados já apoiou mais de 4.900 funcionárias e 

dependentes, reforçou o acompanhamento e orientações de 
especialistas com cuidados relacionados à pandemia e teve 

aumento de 37% no acompanhamento efetivo das participantes 
no último ano 

Norminha 636, 12/08/2021 
Criado em 2016 como um pro-

jeto piloto voltado à identifica-

ção e apoio a gestações de risco, 

a iniciativa Laços Dourados é 

hoje uma ferramenta indispen-

sável para que a Arcos Dorados 

promova mudanças significati-

vas no dia a dia das gestantes 

empregadas pela companhia e 

dependentes. Durante o último 

ano, o programa, que tem como 

objetivo oferecer suporte no 

período gestacional e melhorar a 

qualidade de vida da mãe e do 

recém-nascido, passou a trazer 

para as participantes orienta-

ções sobre a Covid-19. 

     As informações são essen-

ciais, considerando que, segun-

do dados do Observatório Obs-

tétrico Brasileiro Covid-19 (O 

OBr Covid-19), o número de ca-

sos fatais de mulheres grávidas 

ou puérperas por infecções res-

piratórias e outras complicações 

triplicou em 2021, em relação à 

média semanal de 2020. Desde 

o início da pandemia, além de 

afastar as funcionárias grávidas, 

a empresa reforçou a iniciativa 

Laços Dourados para que as 

participantes contassem com 

suporte sobre o tema. 

     Com o intuito de apoiar as 

futuras mães,  identificar gesta- 

 

ções de alto risco e diminuir o 

índice de prematuridade, o pro-

grama atua por meio de contatos 

periódicos dos especialistas, 

que estimulam a adesão ao pré-

natal, fornecem orientações so-

bre o período gestacional e de-

senvolvimento do bebê e incen-

tivam o aleitamento materno. 

Para reforçar a importância dos 

cuidados e da prevenção ao Co-

ronavírus, os profissionais do 

programa passaram a contex-

tualizar o aconselhamento e 

considerar os cuidados neces-

sários para promover a proteção 

contra o vírus.  

     Elizabete Inácio da Silva, de 

24 anos, é Treinadora do Mc 

Donald’s em um restaurante de 

Ribeirão Preto (SP) e contou 

com o apoio do Laços Dourados 

no último ano, quando passou 

pela primeira gravidez. Ela conta 

que ter o suporte do programa a 

fez se sentir acolhida. “Me aju-

dou a sentir mais confiança sa-

ber que tinha alguém presente, 

que poderia me dar orientações 

com as dúvidas que começaram 

a surgir. Poder conversar sobre 

as mudanças que acontecem 

com você e com seu corpo é es-

sencial”, conta Elizabete. 

     Atualmente, mais de 4.900 

funcionárias e dependentes par- 

 

ticiparam e a adesão segue cres-

cendo. No último ano, a compa-

nhia viu um aumento no número 

de atendimentos efetivos desde 

o início da pandemia, que che-

gou a ser 37% maior que no pe-

ríodo anterior. No último ano 

também foi identificado uma re-

dução de 30% no número de 

gestações de alto risco monito-

radas pelo programa. Elizabete 

diz que acredita que as dicas que 

recebeu do programa ajudaram 

sua gravidez a ser mais tranqui-

la. “Liguei para eles por vários 

motivos e tive orientação sobre 

alimentação, quais medicamen-

tos poderia ou não tomar e até 

sobre os cuidados que tinha que 

adotar depois do surgimento da 

Covid-19”, destaca Elizabete. 

     Para Mariana Scalzo, Direto-

ra de Comunicação da Divisão 

Brasil da Arcos Dorados, a pan-

demia evidenciou a importância 

desse suporte para as mulheres. 

“Atualmente, cerca de 59% da 

equipe de restaurante é feminina 

e a gravidez é parte da rotina e a 

pandemia deu maior visibilidade 

à importância de cuidar da saú-

de como um todo, principal-

mente na gestação. Por isso, es-

se programa se mostrou tão es-

sencial. O aumento de participa-

ção mostra que estamos no ca-

minho correto para impactar po- 

 

Empregada despedida no Rio 
Grande do Sul após informar que 
fazia tratamento para depressão 

deve ser indenizada 
Norminha 636, 12/08/2021 
    Uma analista de uma empresa 

de produtos de consumo que foi 

despedida alguns dias após ter 

comunicado à empregadora que 

estava em tratamento para de-

pressão obteve direito a indeni-

zação por danos morais e res-

sarcimento relativo ao período 

de afastamento, a ser pago em 

dobro. A rescisão contratual foi 

considerada discriminatória pe-

la Segunda Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Re-

gião (RS). Os desembargadores 

justificaram que a empregadora 

poderia ter atendido sua neces-

sidade administrativa de reestru 

sitivamente o dia a dia das cola-

boradoras e suas famílias. Essa 

é uma grande preocupação da 

Arcos Dorados, que como gran-

de empregadora, segue olhando 

para diferentes maneiras de me-

lhorar a qualidade de vida de to-

dos os seus funcionários”, des-

taca. 

     Resultados do programa La-

ços Dourados 

     Com uma média superior a 

mil atendimentos por ano, o 

programa tem se mostrado uma 

ferramenta fundamental para a-

poiar as funcionárias em um 

momento tão importante de suas 

vidas. Entre as gestantes de alto 

risco clínico monitoradas desde 

2019, foram evitadas possíveis 

internações em UTI em 86% dos 

casos, graças ao conjunto de a-

ções do Laços Dourados. Em 

2020, também foi observada 

uma redução de 85% na quan-

tidade de gestantes que faziam 

uso de substâncias nocivas à 

sua própria saúde e à do bebê. 

 Além do acompanhamento pro-

fissional, ao final da gestação, 

as funcionárias também rece-

bem um kit, que conta com itens 

variados. Atualmente, o presente 

contém um macacão, toalha, 

prato com ventosa e porta álco-

ol-gel, tudo personalizado da 

Arcos Dorados. N 

turação em diversos setores, in-

clusive mediante cortes, sem 

dispensar a autora, enquanto ela 

se encontrava em tratamento 

medicamentoso. A decisão man-

teve a sentença proferida pela 

juíza Daniela Floss, da 1ª Vara do 

Trabalho de Caxias do Sul, ape-

nas aumentando o valor da inde-

nização por danos morais de R$ 

5 mil para R$ 10 mil. 

     A autora trabalhou para a re-

clamada como analista de pós-

venda júnior, no período de fe-

vereiro de 2018 até outubro de 

2019. Ela relata que, no final de 

setembro  de 2019, informou ao 

Continua na página 06/13 
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Explosão de um tanque contendo “essencialmente água” 
Norminha 636, 12/08/2021 
       Um incidente em DeRidder, 

Louisiana, EUA, em 8 de Feve-

reiro de 2017, foi investigado e 

reportado pelo US Chemical As-

fety Board (CSB). A explosão o-

correu num tanque de conden-

sado (contendo essencialmente 

água, mas também com algum 

material orgânico) que provocou 

uma atmosfera inflamável não 

prevista. 

     De acordo com o relatório do 

CSB, o tanque de condensado 

foi arrancado de sua base e voou 

cerca de 115 m, por cima de 

uma edificação de 6 andares an-

tes de aterrar sobre um equipa-

mento de processo. Três pes-

soas morreram na explosão e 

outras sete ficaram feridas. 

     A fonte de ignição foi prova-

velmente um trabalho a quente 

que estava sendo realizado perto 

do tanque. O material orgânico 

no tanque era terebentina, um 

solvente obtido a partir da resina 

contida na madeira, durante a fa-

bricação de papel. Ela consiste 

de diversos hidrocarbonetos e é 

diferente da terebentina mineral, 

também chamada white spirit. 

     Você sabia? 

     . Materiais combustíveis po-

dem formar atmosferas explosi-

vas quando uma quantidade su-

ficiente está dispersa no ar. Para 

líquidos, essa dispersão é geral-

mente causada por evaporação.     

•Essa atmosfera explosiva 

contém combustível num certo 

 

Salário maternidade: Não incidência da contribuição previdenciário 
Norminha 636, 12/08/2021 
        Você sabia que O Supremo 

Tribunal Federal (STF) decidiu 

que é inconstitucional a contri-

buição previdenciária patronal 

sobre o salário maternidade? 

     No entendimento da Corte o 

salário-maternidade não confi-

gura contraprestação por servi-

ços prestados pela empregada 

no período de licença-materni-

dade, mas sim um benefício pre-

videnciário, que é pago pelo IN 

SS enquanto a empregada per-

manece afastada do trabalho. 

Logo, como se trata de um bene-

fício previdenciário, a verba não 

está sujeita à contribuição previ-

denciária patronal que incide 

sobre a remuneração devida pe-

la  empresa  aos  trabalhadores,  

intervalo de concentração, a fai-

xa de explosividade (ou infla-

mabilidade). Abaixo dela não há 

combustível suficiente, acima 

não há oxigênio suficiente na 

mistura. 20 g/m³, 4 colheres de 

sopa evaporadas em 2.800 li-

tros, podem ser suficientes. 

     •Líquidos voláteis o sufici-

ente para criar uma atmosfera 

explosiva a temperaturas “nor-

mais” são chamados de líquidos 

inflamáveis e são classificados 

de acordo. Existem diferentes 

sistemas para definir quais são 

essas temperaturas “normais”. 

     •Se a temperatura de um lí-

quido for elevada, pode haver 

formação de uma atmosfera ex-

plosiva mesmo que ele não es-

teja classificado como inflamá-

vel! 

     •Em processos que envol-

vam água e líquidos orgânicos, 

esses líquidos geralmente têm 

uma densidade mais baixa que a 

água e podem sobrenadar na su-

perfície da água. 

     •Em tanques, a camada de 

líquido inflamável pode vapori-

zar e criar uma atmosfera explo-

siva no espaço vapor do tanque 

(Foto). 

     •Os tanques são frequente-

mente protegidos contra sobre-

pressão ou vácuo com um “vent 

de respiro”. Esses vents podem 

permitir a entrada de ar quando 

este se esvazia e o escape do va-

por quando o tanque enche. 

     •Algumas empresas inerti-  

que atualmente é de 20% sobre 

a folha de salários (RE n°576. 

967). 

     Interessante notar que a im-

portância da decisão se dá não 

apenas pela construção de um 

sistema tributário mais justo, 

mas por ser também, mais um 

passo em direção à igualdade de 

gênero, considerando que a in-

cidência da contribuição patro-

nal sobre o salário maternidade, 

desencorajava a contratação de 

mão de obra feminina, em razão 

do elevado custo. 

     O julgamento no Recurso Ex-

traordinário ora em questão foi 

afetado com repercussão geral 

e, portanto, tem efeito vincu-

lante. 

N 

 
O círculo amarelo mostra o local do tanque de condensado 

antes do incidente. A linha amarela indica o percurso do tanque 
após a explosão. (Foto do relatório do CSB Packaging 

Corporation of America (2017-03-I-LA-1). 

zam os tanques contendo líqui-

dos inflamáveis a fim de evittar a 

ignição do conteúdo. 

     O que você pode fazer? 

     •Conheça as propriedades 

dos materiais usados na sua á-

rea. Preste especial atenção a 

tanques que possam conter 

duas ou mais fases (camadas). 

     •Os tanques de águas resi-

duais podem conter uma fase 

inflamável que pode se acumu-

lar com o tempo. Esses tanques 

podem ter de ser tratados como 

se contivessem material infla-

mável. 

     •Inspecione os sistemas de 

inertização dos seus tanques e 

verifique se estão operando ade-

quadamente. 

     •Durante trabalhos a quente 

junto a tanques contendo produ-

tos combustíveis ou inflamá-

veis, esteja atento e siga os pro-

cedimentos da sua empresa para 

trabalhos a quente (ref. Beacon 

de Agosto de 2020). 

     Uma pequena quantidade de 

líquido inflamável não é um pe-

queno perigo! 

N 
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seu coordenador que, há algum 

tempo, fazia tratamento para de-

pressão com medicação de uso 

contínuo, e que estava enfren-

tando  novas  crises. Foi, então, 

orientada pelo coordenador a 

conversar com a psicóloga da 

empresa, o que fez. Poucos dias 

depois, recebeu comunicação 

de antecipação das suas férias, 

que deveriam ser fruídas entre 7 

e 16 de outubro. Por orientação 

do médico da empresa, ficou a-

fastada até o dia 17, retornando 

ao trabalho no dia 18 de outu-

bro, uma sexta-feira. Na segun-

da-feira seguinte, dia 21 de ou-

tubro, ela foi despedida sem jus-

ta causa.  

     A empresa alegou que a ana-

lista foi dispensada em razão da 

necessidade de reestruturação e 

de corte de gastos. Referiu, ain-

da, que a empregada encontra-

va-se apta quando da dispensa, 

não tendo havido conduta dis-

criminatória em razão do quadro 

de saúde por ela apresentado. 

     A juíza Daniela considerou, 

na sentença, que a sucessão de 

fatos que ocorreram após a co-

municação ao coordenador so-

bre a doença psiquiátrica da em-

pregada levam à conclusão de 

que a dispensa dela ocorreu de 

forma ilícita. Isso porque, na se-

quência do atendimento presta-

do pela psicóloga da empresa, 

no dia 1º de outubro de 2019, 

sucedeu a concessão de férias, 

em 7 de outubro, e, após o re-

torno das férias, ocorreu a res-

cisão sem justa causa, no dia 21 

de outubro. “A despedida ime-

diata ao retorno das férias, com-

cedidas após a  constatação  do 

quadro de depressão que aco-

metia a autora, induz à presun-

ção de que sua  despedida (e 

não de outro colega de trabalho) 

decorreu em virtude do seu es-

tado de saúde”, concluiu a jul-

gadora. 

     Diante disso, a magistrada 

entendeu que houve a dispensa 

discriminatória, deferindo, em 

consequência, o pagamento de 

indenização equivalente à remu-

neração em dobro (compreen-

dendo salários, férias com 1/3, 

13º salário e FGTS com multa de 

40%) do período compreendido 

entre e o dia da despedida e a 

data de publicação da sentença. 

     As partes recorreram ao TRT-

4. Para o relator do caso na 

Segunda  Turma,  desembarga- 

 

 

 

dor Clóvis Fernando Schuch 

Santos, a sentença de primeiro 

grau não merece reforma no que 

diz respeito à caracterização da 

despedida discriminatória. Se-

gundo o julgador, a empresa ti-

nha ciência do estado clínico da 

empregada e, mesmo assim, de-

cidiu dispensá-la logo após o 

retorno das férias, mesmo es-

tando a funcionária em trata-

mento medicamentoso para do-

ença grave.  

     “Ademais, não é do trabalha-

dor o ônus de comprovar a dis-

pensa discriminatória, como 

pretende a parte ré, porque a Sú-

mula nº 443 do TST autoriza a 

mera presunção de que o tra-

balhador sofre discriminação, 

diante do fato de portar doença 

que cause preconceito ou estig-

ma. Por isso, ocorre a inversão 

do ônus da prova e passa a ser 

do empregador o dever de com-

provar que a dispensa ocorreu 

por outro motivo”, sustentou o 

julgador. Assim, diante da irre-

gularidade da dispensa, a Turma 

julgou devida a manutenção da 

condenação no pagamento do 

período de afastamento, em do-

bro, nos termos estabelecidos 

na sentença de origem. 

     Com relação ao valor da in-

denização pelos danos morais 

sofridos pela empregada, a Tur-

ma entendeu adequado aumen-

tar a condenação para o valor de 

R$ 10 mil, considerando, para 

tanto, a gravidade e repercussão 

da ofensa, a condição econômi-

ca do ofensor, a pessoa do ofen-

dido e, por fim, a intensidade do 

sofrimento causado à vítima. 

     A decisão foi unânime no 

colegiado. 

N 
Fonte: TRT da 4ª Região (RS) 
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Norminha 636, 12/08/2021 
     A unidade de Marabá (PA) da 

JBS Couros foi reconhecida 

com o selo Diamante na Certifi-

cação de Sustentabilidade do 

Couro Brasileiro (CSCB), sendo 

o primeiro curtume dedicado à 

produção de couro wet blue a re-

ceber este nível da certificação, 

informou a unidade de negócios 

da JBS no início deste mês. 

     O reconhecimento demons-

tra que a JBS Couros está de 

acordo com as normas ABNT 

NBR nº 16.296 – que estabelece 

princípios, critérios e indicado-

res para produção sustentável 

do couro – auditada por meio de 

organismo acreditado pelo In-

metro. A auditoria avaliou as três 

dimensões e a unidade de Mara-

bá atingiu 100% de conformi-

dade. 

     “Estamos muito felizes com 

essa conquista. Ela reconhece o 

esforço de um trabalho coletivo 

Segunda edição da RTP nº 05 está disponível para leitura 
Norminha 636, 12/08/2021 
  Em sua segunda edição, a Fun-

dacentro disponibiliza a Reco-

mendação Técnica de Procedi-

mentos nº 05 (RTP-05). Neste e-

xemplar, os autores Maurício 

José Viana e Swylmar dos San-

tos Ferreira incorporaram as a-

tualizações e inovações que es-

tão na nova redação da Norma 

Regulamentadora nº 18 – Segu-

rança e Saúde no Trabalho na 

Indústria da Construção (2020) 

e na Norma Regulamentadora nº 

10 – Segurança em Instalações 

e Serviços em Eletricidade 

(2016). 

     Além das NR´s, também fo-

ram incluídas as normas da As-

sociação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT/NBR 5410 de 

2008 e NBR 16384 de 2020. 

Todas essas normas são direci-

onadas a profissionais da área 

de segurança e saúde no traba-

lho, sobretudo na segurança no 

trabalho com eletricidade. 

     Para os especialistas Maurí-

cio Viana e Swylmar Santos, a 

revisão desta RTP-05 tornou-se 

essencial devido às transforma-

ções tecnológicas e o surgimen-

to de novas tecnologias, junta-

mente com a necessidade de a-

tualização dos profissionais que 

atuam na área de eletricidade e 

da segurança do trabalho. 

 
Unidade da JBS Couros no PA 
conquista selo Diamante de 

sustentabilidade 
de toda a equipe, além de rea-

firmar o compromisso da em-

presa com a preservação do 

meio ambiente e o cuidado com 

as pessoas”, disse em nota A-

dilson Pereira, gerente de Meio 

Ambiente da JBS Couros. 

     A unidade Marabá da JBS 

Couros, com 150 colaborado-

res, produz couros wet blue há 

mais de 12 anos. Após o acaba-

mento realizado pela empresa, 

essa matéria-prima é utilizada 

pelos setores automotivo, mo-

veleiro e de calçados. 

    “O reconhecimento nível Dia-

mante é uma conquista que nos 

deixa muito orgulhosos. Ela 

mostra que estamos no caminho 

certo para cumprir nosso com-

promisso e responsabilidade 

com o meio ambiente, por meio 

de ações sustentáveis em nos-

sas atividades produtivas”, dis-

se o gestor da unidade Marabá, 

Fábio Lesser, na mesma nota. N 

     Choque elétrico                                                      

     Na indústria da construção, 

de acordo com os especialistas, 

o choque elétrico é uma das 

principais causas de acidentes 

graves e fatais. “Esse preocu-

pante quadro, que gera situa-

ções de extrema gravidade para 

a segurança dos trabalhadores, 

dos equipamentos e das instala-

ções, é decorrente da falta de 

projeto adequado e de dificulda-

des na execução e na manuten-

ção das instalações elétricas 

temporárias dos canteiros de 

obras. Outro fator agravante é a 

execução dessas instalações por 

profissionais não qualificados”, 

destacam. 

     Maurício e Swylmar infor-

mam na Recomendação Técnica 

que o choque elétrico pode o-

correr de duas formas. A pri-

meira envolve o contato direto, 

que é o contato de pessoas e 

animais diretamente com partes 

energizadas de uma instalação 

elétrica. Já a segunda, é o conta-

to indireto, que é o contato de 

pessoas e animais com partes 

metálicas (equipamentos) ou e-

lementos condutores que, por 

falha de isolação, ficaram aci-

dentalmente energizados. 

     Diante disso, é preciso cons-

truir o projeto das instalações 

elétricas temporárias, que deve 

Distribuidora de Uberlândia indenizará trabalhador que adquiriu alterações 
degenerativas após 13 anos carregando caixas de alimentos 

Norminha 636, 12/08/2021 
 Uma distribuidora de alimentos 

e bebidas, com sede em Uber-

lândia (MG), terá que pagar in-

denização de R$ 25 mil a um ex-

empregado que adquiriu altera-

ções degenerativas após 13 a-

nos prestando serviço de carre-

gamento de caixas dos produtos 

vendidos. A decisão é da Ter-

ceira Turma do Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 3ª Região (M 

G), que, sem divergência, man-

teve a sentença proferida pela 3ª 

Vara do Trabalho de Uberlândia. 

     A empresa alegou que a do-

ença do autor do processo é de-

generativa e sem nexo causal ou 

concausal com as atividades la-

borais, não tendo ocasionado 

incapacidade permanente para o 

trabalho. Acrescentou não ter 

havido ato ilícito que justificasse 

a reparação por danos morais, 

cuja ocorrência, segundo a em-

presa, nem mesmo restou com-

provada. 

     A perícia médica constatou 

que o trabalhador apresenta di-

versas alterações degenerativas 

no ombro esquerdo, na coluna 

torácica, na coluna lombossacra 

e nos joelhos. Segundo o laudo, 

apesar da natureza degenerativa, 

a condição foi agravada pelo de-

sempenho das atividades profis- 

 
Recomendação Técnica de Procedimentos traz atualizações e inovações da 

nova redação da NR 18 e NR 10 

ser elaborado por profissional 

legalmente habilitado, mediante 

recolhimento da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (AR 

T), e executado por profissional 

qualificado. 

     Na RTP ainda é destacado 

que o projeto estabelece os re-

quisitos e as condições para im-

plementação de medidas de 

controle preventivas de forma a 

garantir a segurança e a saúde 

dos trabalhadores nos canteiros 

de obras. 

     Modificações na RTP 

     A recomendação técnica a-

presenta as seguintes modifica-

ções e avanços técnicos: revisão 

completa da RTP; princípios de 

controle de energias perigosas, 

 
Decisão da Terceira Turma do TRT da 3ª Região (MG) foi 

unânime 

sionais realizadas para a distri-

buidora. O autor foi admitido na 

empregadora quando tinha 27 

anos de idade, tendo sido reali-

zada a perícia quando estava 

com 40 anos incompletos. 

     Dados anexados ao processo 

mostram que, durante o período 

contratual, o trabalhador era 

submetido a atividade com car-

regamento de peso, sendo cai-

xas de 2 a 35 kg, contendo mer-

cadorias. Em média, o profissio-

nal carregava os produtos por 

cerca de 40 metros, agachava 

com certa frequência, carregava 

caminhão e era submetido a jor-

nada de trabalho prolongada e 

intensa. Não havia ainda ginásti-

ca laboral e revezamento da ati-

vidade com outro colega. 

   Segundo o desembargador re- 

prontuário de instalações elétri-

cas; introdução a Programas de 

Gestão de Riscos Elétricos; e-

quipamentos e instalações elé-

tricas em áreas classificadas e 

em atmosferas explosivas e/ou 

inflamáveis; índice de proteção 

(proteção IP) para equipamentos 

elétricos; apêndice com docu-

mentação necessária, em con-

formidade com a NR 10 de 2016. 

     Vale ressaltar que o objetivo 

principal é orientar profissionais 

de segurança e saúde no traba-

lho (SST) e demais atores so-

ciais presentes ou envolvidos 

nas atividades da indústria da 

construção quanto aos riscos 

relacionados às instalações elé-

tricas temporárias nos canteiros  

lator, Luís Felipe Lopes Boson, 

esses fatores devem ser consi-

derados para o estabelecimento 

da concausa. “A concausa em 

relação à empresa deve ser 

quantificada em 10%, signifi-

cando dizer que 90% dos pro-

blemas do reclamante são de e-

tiologia degenerativa e 10% são 

devidos a esses fatores”, disse. 

     O magistrado salientou que 

não há relação alguma entre o 

percentual de incapacidade la-

borativa e o percentual da con-

causa, porque são condições to-

talmente distintas entre si. “Ora, 

diversamente do que alega a 

empresa, a conclusão da prova 

técnica foi no sentido de que o 

labor contribuiu para o agrava-

mento das condições de saúde 

do profissional, atuando como  

de obras. 

     A recomendação técnica pu-

blicada este ano tem 72 páginas 

e traz tópicos como introdução, 

choque elétrico, tipos de prote-

ção contra choques elétricos, lo-

calização dos riscos elétricos, e-

quipamentos de proteção indivi-

dual (EPI), equipamentos de 

proteção coletiva (EPCs), pron-

tuário das instalações elétricas 

(PIE), equipamentos e instala-

ções elétricas em locais, índice 

de proteção (Proteção IP), ferra-

mentas manuais com isolamen-

to elétrico e outros itens. O livro 

está disponível em formato digi-

tal na biblioteca da Fundacentro. 

N 

concausa das enfermidades e-

xistentes”, ressaltou o julgador, 

lembrando que ficou clara a re-

dução da capacidade para o tra-

balho. 

     Para o desembargador, não 

se verificou no processo qual-

quer medida por parte da em-

presa apta a resguardar a saúde 

e a integridade física do ex-em-

pregado. “Quando se verifica 

que as atividades profissionais 

desenvolvidas atuaram de forma 

deletéria no tocante às condi-

ções de saúde do empregado, 

manifesta a culpa do emprega-

dor”. 

     Por isso, segundo o relator, é 

correta a sentença proferida pela 

3ª Vara do Trabalho de Uber-

lândia ao concluir que estavam 

presentes o dano, o nexo de 

causalidade e a culpa da empre-

gadora. Com relação aos danos 

materiais, foi considerada a re-

muneração do trabalhador, as-

sim como a adoção da expec-

tativa de vida média do brasi-

leiro, resultando no valor de R$ 

20 mil. Já o dano moral foi ar-

bitrado em R$ 5 mil. A empresa 

já recorreu e o processo foi en-

viado ao Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) para análise do 

recurso. N 

Fonte: TRT da 3ª Região (MG) 

Expectativa de 
expansão do 
emprego nos 

Serviços é a maior 
em oito anos 

Norminha 636, 12/08/2021 
  Micro e pequenos empreende-

dores do setor de serviços es-

peram aumentar as contratações 

nos próximos três meses. De 

acordo com a Sondagem Econô-

mica das Micro e Pequenas, fei-

ta pelo Serviço Brasileiro de A-

poio às Micro e Pequenas Em-

presas (Sebrae) e a Fundação 

Getulio Vargas (FGV), 17,3% 

dos empreendedores acreditam 

que aumentarão o quadro de 

pessoal nos próximos três me-

ses. Esse é o melhor resultado 

desde outubro de 2013. 

    A pesquisa também mostrou 

que, pelo quarto mês consecu-

tivo, o Índice de Confiança das 

Micro e Pequenas Empresas de 

Serviços (MPE-Serviços) subiu 

4,1 pontos, em julho, e atingiu 

96,3 pontos, o maior nível desde 

janeiro de 2020 (96,8 pontos). 

     De acordo com o Sebrae, a 

expectativa de geração de em-

prego e a recuperação da confi-

ança do setor de serviço, um dos 

mais afetados pela pandemia de 

covid-19, ocorrem devido ao a-

vanço da vacinação e a redução 

dos casos da doença no país. 

N 

Agência Brasil 
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https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-08/expectativa-de-expansao-do-emprego-nos-servicos-e-maior-em-oito-anos
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 636, 12/08/2021 
A operação da ODATA no Brasil 

e demais países de atuação na 

América Latina segue em expan-

são e com isso, novas vagas es-

tão sendo abertas no estado de 

São Paulo. Atualmente, a prove-

dora brasileira de serviços de 

data center conta com três em-

preendimentos em operação no 

Brasil, um na Colômbia e em ex-

pansão para o México e Chile. 

No Brasil, são seis vagas abertas 

para as áreas comercial e de en-

genharia e infraestrutura, além 

de uma vaga de estágio. Soma-

das às oportunidades no Méxi-

co, Chile e Colômbia, serão 36 

oportunidades de trabalho ofe-

recidas pela ODATA.  

   O setor comercial está com va-

ga para Analista de pós-vendas, 

que vai realizar o atendimento ao 

cliente, assegurando a entrega e 

a qualidade das soluções con-

tratadas. Um dos principais re-

quisitos é o segundo mais fala-

do no planeta, atualmente: o 

Mandarim, em nível avançado. 

Outro idioma, o inglês é dese-

jável. Esse profissional será a 

interface com as equipes inter-

nas (Comercial, Implantação e 

Financeiro) e deve exercer parti- 

cipação e liderança em reuniões 

de kick-off de projetos e outras 

atividades com o cliente. Tam-

bém deverá apoiar a equipe de 

vendas, identificando novas o-

portunidades de negócios. Para 

esta vaga, a ODATA procura gra-

duandos em Administração, En-

genharia, Projetos ou áreas cor-

relativas.  

     Apoiar o coordenador de in-

fraestrutura na gestão técnico-

administrativa das obras de no-

vos data centers é uma das res-

ponsabilidades da vaga para En-

genheiro de Infraestrutura e Ad-

ministração de Obras. Entre as 

principais funções, estão ainda a  

 

 
Entre as vagas abertas e a previsão de novas oportunidades, a 
estimativa é que 36 posições sejam ofertadas pela companhia 

especialista em colocation 

administração de contratos, me-

dições e gestão de pagamentos 

de empreiteiros na construção. 

Para esta vaga, o candidato deve 

ter graduação nos cursos de En-

genharia Elétrica, Mecânica, 

Mecatrônica ou Civil. Para as 

vagas nacionais, os candidatos 

podem enviar o currículo para o 

e-mail: 

recrutamento@odatacolocation.

com 

     E as possibilidades não estão 

limitadas a vagas com alto nível 

de experiência. A retenção de 

novos talentos também é um 

ponto importante para a ODATA. 

Uma das principais característi-

cas da empresa para esses jo-

vens é a rotina de trabalho am-

pla, que permita trocas entre ti-

mes de diferentes áreas, moti-

vando as pessoas a conhecerem 

mais partes do processo, e do 

negócio, de forma geral. 

     “O processo de aprendizado 

fluiu muito bem, de forma a a-

gregar diversas frentes de co-

nhecimento. Além das especifi-

cações técnicas da área, acredito 

que aprendi com a forma profis-

sional de tratar as diversas situ-

ações de trabalho. Além disso, 

adquiri conhecimento de outras 

áreas devido ao trabalho interli-

gado entre os times”, destaca 

Victor Hajime Iwasaki, ex-esta-

giário da área financeira e con-

tábil no Brasil e atualmente Co-

ordenador Financeiro e Adminis 

ODATA expande equipe e tem previsão de novas vagas na 
América Latina até o fim do ano 

trativo na ODATA no México. 

     Além de se redescobrir e a-

prender coisas novas sobre o 

próprio trabalho, é importante, 

também, visualizar que há opor-

tunidades de avançar na carrei-

ra, que há perspectivas, poden-

do se ver na empresa a médio ou 

longo prazo.  

     "A empresa oferece muitas 

oportunidades e reconhece o 

nosso esforço! Almejo colaborar 

com os resultados e cresci-

mento da ODATA através da mi-

nha experiência, e assim me tor-

nar cada vez mais competente e 

reconhecida pela minha função, 

tendo sempre qualidade de vi-

da”, comenta Paola La Selva, 25 

anos, que iniciou na empresa 

como estagiária na área jurídica 

e hoje ocupa o cargo de Advo-

gada Pleno na ODATA.  

     Para os interessados em es-

tagiar da ODATA aqui no Brasil, 

a empresa busca estudantes que 

queiram atuar em novos negó-

cios. A vaga está disponível em: 

vagas.com.br/v2240584 

     Em Santana de Parnaíba 

(SP), duas oportunidades para 

Operador de BMS estão abertas. 

Esses profissionais devem ga-

rantir o monitoramento das ati-

vidades que ocorrem no data 

center, a fim de assegurar a dis-

ponibilidade e o bom funcio-

namento dos sistemas, repor-

tando situações de alarmes, a-

companhando manutenções, 

manobras e testes via BMS. 

Entre os requisitos, além do 

Técnico ou Tecnólogo em Auto-

mação, Mecatrônica, eletrônica 

ou Elétrica, estão os conheci-

mentos em monitoramento B 

MS, topologia de rede de TI e 

automação de data center. Pelo 

perfil da ODATA no LinkedIn é 

possível obter mais informações 

e se candidatar às vagas.  

     “Buscamos talentos capaci-

tados e interessados em crescer 

profissionalmente em uma em-

presa de data centers brasileira.  

N 

 

Governo e Ministério Público 
atualizam medidas de proteção para 

trabalho nos portos 
Norminha 636, 12/08/2021 
   O Ministério da Economia, por 

meio da Subsecretaria de Inspe-

ção do Trabalho da Secretaria 

Especial de Previdência e Traba-

lho, divulgou em julho Reco-

mendação Conjunta sobre me-

lhorias nos trabalho nos portos 

brasileiros. 

     A Recomendação, elaborada 

em conjunto com o Ministério 

da Infraestrutura e com o Minis-

tério Público do Trabalho (MP 

T), é destinada a empresas do 

setor portuário, órgãos gestores 

de mão de obra do trabalho por-

tuário, autoridades portuárias e 

entidades sindicais enquanto  

Norminha 636, 12/08/2021 
Pesquisadores analisam o sofri-

mento psíquico de agentes peni-

tenciários do estado do Rio de 

Janeiro e apontam os fatores a 

ele associados. Artigo de pes-

quisa, que está na Revista Bra-

sileira de Saúde Ocupacional 

(RBSO), foi publicado em julho. 

     A pesquisa avaliou 317 a-

gentes penitenciários do estado 

do Rio de Janeiro, entre homens 

e mulheres, e constatou que 27, 

7% deles apresentavam sofri-

mento psíquico. Entre os sinto-

mas apresentados pelos agen-

tes, a dificuldade para dormir, o 

nervosismo e a tensão foram os 

mais frequentes. 

     Quanto aos possíveis fatores 

que desencadeiam o sofrimento 

psicológico destacam-se o rela-

cionamento interpessoal entre 

os agentes e os presos, a so-

brecarga de trabalho e as amea-

ças constantes. 

     Já o apoio social, o reconhe- 

perdurar a declaração de emer-

gência, promulgada em feverei-

ro do ano passado em razão da 

pandemia da Covid-19. 

     Vale salientar que as medi-

das de proteção, sobre as quais 

há consenso entre os órgãos 

signatários, não devem prejudi-

car outras ações eventualmente 

exigíveis com base na normati-

zação. 

     Para mais informações, visite 

a página do MPT sobre trabalho 

portuário e aquaviário: 

https://mpt.mp.br/pgt/areas-de-

atuacao/conatpa. N 

Revista CIPA 

cimento do trabalho, o bom rela-

cionamento com os superiores e 

a prática religiosa foram apon-

tados como agentes protetivos 

por esses profissionais. 

    Panorama nacional 

    Segundo o Levantamento Na-

cional de Informações Peniten-

ciárias (Infopen), o sistema car-

cerário brasileiro passa por um 

momento de crise, que se agrava 

ainda mais com a superlotação 

das celas, as condições subu-

manas de encarceramento, rebe-

liões e conflitos entre facções ri-

vais. 

     Os agentes penitenciários se 

veem inseridos nesse contexto 

perigoso e violento, participan-

do de eventos estressantes e 

traumatizantes, ao garantir a se-

gurança de todos no ambiente 

prisional, inclusive a dos pre-

sos. 

     Leia o artigo de pesquisa cli-

cando aqui. 

N  

 

    

Agentes penitenciários são foco de 
artigo publicado na RBSO 

http://www.norminha.net.br/
https://site.vagas.com.br/PagVagaDirSS.asp?v=2240584&pp=https%3A//site.vagas.com.br/GoHome.asp%3Fv%3D2240584%26j%3Dt%26sslon%3D1&wiw=1536
https://www.scielo.br/j/rbso/a/46YSdWZvkhNBfzhYsJvmCrt/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/46YSdWZvkhNBfzhYsJvmCrt/?lang=pt
https://mpt.mp.br/pgt/areas-de-atuacao/conatpa
https://mpt.mp.br/pgt/areas-de-atuacao/conatpa
https://revistacipa.com.br/governo-e-ministerio-publico-atualizam-medidas-de-protecao-para-trabalho-nos-portos/
https://www.scielo.br/j/rbso/a/46YSdWZvkhNBfzhYsJvmCrt/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/46YSdWZvkhNBfzhYsJvmCrt/?lang=pt
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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itos contidos na presente Con-

solidação. 

     Nesse sentido, ter "prestado-

res de serviços" exercendo fun-

ções típicas de empregados, é o 

que chamamos de pejotização. A 

intenção principal é diminuir os 

custos operacionais com folha 

de pagamento e encargos traba-

lhistas, utilizando-se de “pes-

soas jurídicas” que prestarão 

serviço de forma inteiramente 

subordinada à tomadora. 

     Nesses casos, não há trans-

ferência de parte do processo 

produtivo da tomadora para a 

prestadora ou contratação de 

serviços especializados, a serem 

prestados por empresa que pos-

sui capacidade técnica e finan-

ceira e quadro próprio de em-

pregados. 

 

     A diferença se torna ainda 

mais clara quando, por exemplo, 

há o repasse pela empresa to-

madora, especializada em proje-

tos de engenharia de ar condi-

cionado, do serviço de instala-

ção dos dutos de ar. 

     Nesta hipótese, é facilmente 

identificavél a etapa do processo 

que deixou de ser desempe-

nhada pela tomadora e passou a 

ser realizada pela prestadora. 

     A prática da pejotização, a-

lém de implicar em eventual 

passivo trabalhista judicial, tam-

bém pode acarretar a aplicação 

de multas administrativas pela 

Secretaria do Trabalho e a in-

terposição de ação civil pública 

pelo Ministério Público do Tra-

balho. 

N 
 

  Tamara Magalhães 
Advogada Trabalhista Sênior 

Ampla experiência na área 

jurídica, atuando no 

contencioso e consultivo 

trabalhista para empresas de 

diversos segmentos. 

Atualmente cursando técnico de 

RH, o que possibilitará alinhar a 

prática jurídica com as rotinas 

internas das organizações, com 

foco na prevenção de passivo 

trabalhista.    

Como sou eu 
no meu 

trabalho? 
Contribuo ou 

dificulto? 
Norminha 636, 12/08/2021 
  É comum às vezes nos pergun-

tarmos o que aquele determi-

nado colega de trabalho faz na-

quele setor, visto que não pro-

duz e ainda prejudica outros co-

legas? Na verdade estes “para-

sitas” podem estar onde estão 

por diversos fatores, que prefiro 

não polemizar entrando em de-

talhes, gostaria de focar em que 

perfil você se enquadra. 

     Se você é focado no seu tra-

balho e desempenha com res-

ponsabilidade dando soluções, 

atendendo aos prazos e ainda 

consegue cultivar um bom rela-

cionamento no trabalho, para-

béns! Você agrega grande valor 

onde trabalha e isso é cada vez 

mais valioso no mercado, mas 

se infelizmente você é ou conhe-

ce alguém que perde o precioso 

tempo deixando de produzir, se-

meando discórdia no trabalho, 

prejudicando o processo da or-

ganização, saiba que essa cate-

goria de “profissional” está 

prestes a entrar em extinção, por 

mais que o gerente, supervisor 

ou chefe imediato te adore, saiba 

que com a pandemia os gestores 

foram obrigados a rever a qua-

lidade da mão de obra, pois está 

sendo preciso diminuir a quanti-

dade e aumentar a qualidade e o 

mercado não tem mais espaço 

para o funcionário fofoqueiro, 

preguiçoso, o apadrinhado do 

chefe, pois mantê-los está cada 

vez mais caro, e dependendo do 

tamanho da empresa e quanti-

dade de profissionais ruins isso 

pode determinar o futuro da em-

presa. 

     Para as empresas que não 

entraram na fase revisão de 

profissionais contratados, isso é 

questão de tempo, e tempo cur-

to, portanto a excelência no que 

se prontifica a fazer, dedicação, 

trabalho em equipe são qualida-

des primordiais para que você 

seja contratado ou mesmo que 

mantenha seu emprego. 

     Fique na Paz! N 

 

Reinaldo Damaceno 
Técnico Seg do Trabalho/ES 

reinaldodamaceno@gmail.com 

Confira a programação da Semana CANPAT Construção 2021 que 

está sendo preparada: 

 

Quintas da CBIC vai transmitir o Fórum Norte e Nordeste da 
Construção 

O Quintas da CBIC desta semana será especial. Será transmitido o 

Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), com a 

participação de ministros, líderes políticos e representantes das prin-

cipais entidades do setor. Hoje 12/8, a partir das 14h. Clique aqui 

para se inscrever e garantir sua participação no Quintas da CBIC es-

pecial Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC).N 

Entenda, de uma vez por todas, a diferença 
entre terceirização e pejotização 

 

direito do trabalho / Mauricio 

GodinhoDelgado. — 16. ed. 

rev. e ampl..— São Paulo : LTr, 

2017. p. 409) 

     O Ministério Público do Tra-

balho entende que ocorre “pejo-

tização” quando: 

     “o empregador obriga o tra-

balhador a constituir pessoa ju-

rídica para a realização do tra-

balho, dando roupagem de re-

lação interempresarial a um típi-

co contrato de trabalho. O obje-

tivo é reduzir custos trabalhistas 

mediante fraude aos preceitos 

de proteção as relações de tra-

balho. A prestação de serviço o-

corre sob todas as obrigações 

de um contrato de trabalho, pre-

sentes a subordinação, onerosi-

dade e habitualidade, mas sob o 

rótulo de relação entre empre-

sas.” 

http://www.prt6.mpt.mp.br/infor

me-se/noticias-do-mpt-

go/1360-mpt-obtem-sentenca-

contra-clinica-em-caruaru-

pela-pratica-de-pejotizacao 

     Esse instituto não encontra 

respaldo no ordenamento jurídi-

co e, no âmbito do direito do tra-

balho, configura-se fraude, nos 

termos do art. 9º da CLT: 

     Art. 9º - Serão nulos de pleno 

direito os atos praticados com o 

objetivo de desvirtuar, impedir 

ou fraudar a aplicação dos prece 

Norminha 636, 12/08/2021 
 A legislação trabalhista, através 

da lei 13.429/2017, evoluiu ao 

permitir expressamente a tercei-

rização da atividade-fim da em-

presa tomadora de serviços. 

    Posteriormente o STF, no jul-

gamento do RE 958252, fixou a 

tese da “licitude da terceirização 

entre pessoas jurídicas, inde-

pendentemente do objeto social 

das empresas envolvidas”. 

     Na prática, e nos termos da 

lei 13.429/2017, terceirizar é 

destinar a terceiros a realização 

de serviços especializados, que 

integram o processo produtivo 

da contratante. 

     “Art. 4º-A. Empresa presta-

dora de serviços a terceiros é a 

pessoa jurídica de direito pri-

vado destinada a prestar à con-

tratante serviços determinados e 

específicos. 

     § 1º A empresa prestadora de 

serviços contrata, remunera e 

dirige o trabalho realizado por 

seus trabalhadores, ou subcon-

trata outras empresas para rea-

lização desses serviços. 

     Assim, tal instituto difere-se 

da “pejotização”. O ministro do 

TST Maurício Godinho, em sua 

obra, dispõe sobre a pejotização 

nos seguintes termos: 

     “A utilização da figura socie-

tária como simulação, encobrin-

do efetiva relação empregatícia, 

tem sido denominada, como 

visto, no cotidiano justrabalhis-

ta, pelo neologismo pejotização, 

referindo-se ao artificioso véu 

da pessoa jurídica (P.J.). A ex-

pressão tornou-se mais comum 

desde o advento da figura tri-

butária criada pelo art. 129 da 

Lei n. 11.196, de 2005.” (Delga-

do, Mauricio Godinho. Curso de  

Norminha 636, 12/08/2021 
A Semana CANPAT Construção 

2021 será realizada de 4 a 8/10 

pela Secretaria de Inspeção do 

Trabalho (SIT) e Câmara Brasi-

leira da Indústria da Construção 

(CBIC), com a correalização do 

Sesi-DN. Para o sucesso de 

mais esta ação em prol do tra-

balho decente e de ambientes 

saudáveis, seguros e produtivos 

na indústria da construção, é 

fundamental a participação das 

entidades associadas. 

     O objetivo é fazer uma grande 

mobilização nacional com as re-

presentações empresariais e de 

trabalhadores, com palestras e 

visitas técnicas, além de engaja-

mento com o Dia Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho 

(SST) nas escolas para levar aos 

estudantes uma mensagem de 

prevenção para os futuros traba-

lhadores do setor. 

     A realização dessa semana 

especial para a construção civil 

é fruto da aproximação do setor 

junto à fiscalização do trabalho, 

conforme anunciado pelo sub-

secretário de Inspeção do Traba-

lho, Rômulo Machado, durante 

evento virtual nacional de lança-

mento da Campanha Nacional 

de Prevenção de Acidentes na 

Indústria da Construção 2021 

(CANPAT Construção), no dia  

 

Entidades associadas à CBIC já 
podem aderir à Semana CANPAT 

Construção 2021 

 

 

 
21/7.       

     “A iniciativa visa inaugurar 

uma nova era, que valorize ainda 

mais o diálogo, as transforma-

ções e, de fato, contribua para a 

implementação de uma efetiva 

cultura de prevenção de aciden-

tes no trabalho”, salienta o pre-

sidente da Comissão de Política 

de Relações Trabalhistas (CP 

RT) da Câmara Brasileira da In-

dústria da Construção (CBIC), 

Fernando Guedes Ferreira Filho. 

     Em função da pandemia da 

Covid-19, as atividades previs-

tas serão realizadas virtualmen-

te. No entanto, a depender de 

decisões locais das entidades 

participantes, algumas ações 

poderão ser realizadas presen-

cialmente, desde que observa-

dos todos os protocolos sanitá-

rios necessários. 

     Como participar? 

     Para aderir à Semana CAN 

PAT Construção 2021, preencha 

o formulário e receba todas as 

orientações para a realização 

das ações locais, além dos ma-

teriais para divulgação. 

     A Semana CANPAT Constru-

ção 2021 tem interface com o 

projeto “Realização/Participação 

de/em Eventos Temáticos de 

RT/SST” da CPRT/CBIC, com a 

correalização do Serviço Social 

da Indústria (Sesi Nacional). 

http://www.norminha.net.br/
https://brasil.cbic.org.br/quintas-da-cbic-12-08-2021
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.prt6.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-go/1360-mpt-obtem-sentenca-contra-clinica-em-caruaru-pela-pratica-de-pejotizacao
http://www.prt6.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-go/1360-mpt-obtem-sentenca-contra-clinica-em-caruaru-pela-pratica-de-pejotizacao
http://www.prt6.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-go/1360-mpt-obtem-sentenca-contra-clinica-em-caruaru-pela-pratica-de-pejotizacao
http://www.prt6.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-go/1360-mpt-obtem-sentenca-contra-clinica-em-caruaru-pela-pratica-de-pejotizacao
http://www.prt6.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-go/1360-mpt-obtem-sentenca-contra-clinica-em-caruaru-pela-pratica-de-pejotizacao
https://forms.gle/XvLZC8ppPNrseJtZ9%20at%C3%A9%20o%20dia%2031/08/2021
https://forms.gle/XvLZC8ppPNrseJtZ9%20at%C3%A9%20o%20dia%2031/08/2021
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Norminha 636, 12/08/2021 
       A atenção e o apoio à saúde 

mental da população, em geral, 

vem sendo um assunto em voga 

neste período de pandemia. Isso 

porque a Covid-19 trouxe consi-

go mudanças significativas na 

rotina, na forma em que social-

zamos e, sobretudo, no medo 

causado pelo vírus que pode le-

var à óbito.  

     “Toda a situação fugiu da 

normalidade e, aqueles que já 

sofriam com doenças mentais ti-

veram pioras, enquanto os que 

não tinham, começaram a perce-

ber danos ao psicológico”, ex-

plicou a psicóloga Patrícia Leni-

ne. Tendo essa realidade em 

pauta, as empresas incluíram 

entre suas preocupações com os 

funcionários o bem-estar men-

tal, embora falte a ação para cui-

dar da saúde deles, é o que mos-

tra a pesquisa realizada pela Ke-

noby, software de recrutamento 

e seleção. 

 

     O estudo mostrou que 93% 

das empresas reconhecem que 

falta o olhar mais aprofundado à 

saúde mental dos colaborado-

res, mas 38,7% dos entrevista-

dos afirmaram que não há ne-

nhuma ação para melhorar este 

cenário; enquanto outros 37,7% 

responderam que já têm solu-

ções e 23,6% não estão colo-

cando este assunto em pauta. 

     “As empresas são os lugares 

que os funcionários passam 

mais tempo de suas vidas, mes-

mo que trabalhem de casa, pelo 

menos 8 horas do dia são de-

dicadas à corporação. Por isso, 

 

 

 

 

Pesquisa mostra que 93% das 
empresas não souberam lidar com 
saúde mental dos funcionários em 

tempos de pandemia 
é responsabilidade dos superio-

res criarem ações e diálogos 

com seus trabalhadores para au-

xiliar neste momento tão difícil”, 

conta a psicóloga Christiane 

Valle. “Mais do que estar aberto 

para conversas, é responsabili-

dade dos líderes estabelecerem 

projetos que tornarão o ambien-

te mais propício para este tipo 

de diálogo, deixando os funcio-

nários mais à vontade para fa-

larem sobre seus problemas”, 

completa.  

     A mesma pesquisa identifi-

cou que 36,6% dos entrevista-

dos definiram que a saúde men-

tal impacta diretamente na pro-

dutividade, além de prejudicar a 

própria empresa. “Um funcioná-

rio saudável, tanto física como 

mentalmente, trabalha com mais 

engajamento, procura melhorar 

suas atividades e consegue pro-

duzir”, explica Patrícia. “En-

quanto, quando doente, tudo pi-

ora. A saúde mental pode inter-

ferir em todos os âmbitos do in-

divíduo, e prejudicar suas ativi-

dades comerciais”, finaliza.  

     As psicólogas ainda expli-

cam que as empresas devem ini-

ciar projetos para cuidar de seus 

funcionários, os gestores devem 

ser empáticos, deixar o ambien-

te de trabalho leve para diálogos 

e sempre atentar-se à produti-

vidade de seus colaboradores. 

   Zero Barreiras – Psicologia On 

line – É um grupo de psicólogos 

que realizam atendimentos onli-

ne e prezam pela saúde mental 

corporativa.  

     Responsáveis Técnicas:  

     - Christiane Valle, formada 

em Psicologia pela PUC-Rio, 

1995. Pós-Graduação em Psi-

cologia Clínica pela PUC-Rio, 

2007. Psicóloga responsável 

pelo departamento Qualidade de 

Vida na Nephro Consultoria, 

desde 2008; Psicóloga-assis-

tente Hospital Barra D’Or, 1998-

2001 - CRP/RJ 23227;  

     - Patrícia Lenine, psicóloga 

formada pela UERJ, com espe-

cialização em Gestalt Terapia, 

Programação Neurolinguística e 

Coaching. N 

Instagram: @zerobarreiras 

LinkedIn: 

@zerobarreiraspsicologia  

Norminha 636, 12/08/2021 
 

    Sem dúvida nenhuma, há muita gente que 

planeja e executa golpes, também contra as 

seguradoras, na tentativa de se dar bem, mas 

na maioria das vezes, na verdade, se dá mal 

e acaba amargurando na cadeia de um a cin-

co anos, além de pagar multa. Embora mui-

tas vezes conheçam os riscos, muitos ten-

tam. Para se ter uma ideia, as fraudes com-

provadas em seguro chegaram a R$ 723,2 

milhões em 2018, conforme relatório refe-

rente ao décimo sexto ciclo do Sistema de 

Quantificação de Fraudes (SQF), da Confe-

deração Nacional das Empresas de Seguros 

Gerais (CONseg). Pelo mesmo levantamen-

to, os acidentes ocorridos, envolvendo to-

dos os tipos de seguros, somaram aproxi-

madamente R$ 33 bilhões em indenizações. 

Deste total, R$ 5.1 bilhões foram resultados 

de situações suspeitas, o que corresponde a 

15,6% do valor total dos sinistros ocorridos. 

Embora muitos neguem, há sim a indústria 

da indenização. 

     Aproximadamente, sessenta por cento 

(60%) dos fraudadores atuam com golpistas 

ou são antigos empregados, por isso, os 

mecanismos internos de inteligência e mo-

nitoramento dentro das empresas é necessá-

rio para evitar fraudes. Dois terços destas 

fraudes são de executivos, diretores ou ge-

rentes. 

     Exemplos de fraudes frequentes: 1-o se-

gurado simula que o carro foi roubado 

(furtado); 2-em acidentes de trânsito, pro-

move a inversão de culpa, quando o culpado 

não tem seguro; 3-inclui taxas a mais em 

orçamentos de oficinas; 4-agrava o sinistro 

para fugir do pagamento da franquia; 5-o se-

gurado omiti informações no ato da contra-

tação do seguro. 

     Histórias curiosas de fraudes: 

     1-Na tentativa de causar um capotamento 

intencional, o dono de um BMW 330i, lan-

çou o carro barranco abaixo. O problema foi 

que o carro não capotou. Para solucionar es-

se problema, ele decidiu pegar uma marreta 

e destruir a lataria. Os peritos da seguradora, 

experientes, não tiveram dificuldade em des-

cobrir a fraude, pois as marcas não eram 

compatíveis com a de um capotamento; 

     2-O proprietário de um Fiat Uno enterrou 

o carro no quintal e informou à seguradora 

que o veículo havia sido roubado. Acontece 

que uma testemunha ocular fez denúncia 

anônima. Isso e o fato das versões contadas 

à polícia e seguradora terem sido contro-

versas, fez com que o quintal fosse escavado 

e então encontrado o veículo em perfeito es- 

tado. O proprietário só confessou a fraude a-

pós o veículo ter sido desenterrado; 

     3-Ainda restavam trinta e oito prestações 

a serem pagas pelo financiamento de um au-

tomóvel Gol e, com dificuldade de vender o 

veículo, a sua dona teve a brilhante ideia de 

atear fogo, alegando incêndio. O problema 

foi que no meio do “incêndio” a mulher aca-

bou sofrendo queimaduras nas pernas e, pa-

ra que levantasse suspeitas ela informou que 

um vândalo incendiou o carro e queimou as 

suas pernas com ácido quando foi tentar de-

tê-lo. Já que a mesma não possuía conhe-

cimento sobre a ciência forense, a fraudadora 

não imaginava que um simples exame de 

corpo delito iria comprovar que as suas quei-

maduras não foram provocadas por subs-

tância química e sim por fogo; 

     4-Uma pessoa na situação de empresário, 

em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, 

solicitou perda total à seguradora após a 

ocorrência de um incêndio destruir toda a 

sua loja. Ao ser acionada a divisão de in-

vestigação da seguradora, foi descoberto que 

testemunhas viram caminhões removendo 

mercadorias da loja na noite anterior ao in-

cêndio. Assim como lojistas vizinhos perce-

beram um carregamento de travesseiros no 

dia do incêndio. Resultado: o fogo foi provo-

cado pelo dono da loja e destruiu os tra-

vesseiros, tendo negada a indenização e o 

lojista ficou com o prejuízo; 

     5-Uma família fez uma apólice de seguro 

de vida de um filho jovem, com valor eleva-

do. Comprou um cadáver, realizou o falso 

enterro e informou à seguradora que o filho 

foi morto em um atropelamento no bairro do 

Morumbi, em São Paulo. Na análise do con-

trato para pagamento da indenização, foi ob-

servado que o contrato era recente e de valor 

elevado para a família que não tinha condi-

ções financeiras para assumir o contrato. 

Meses após a investigação, acompanhando 

os passos da família, o jovem, dado como 

morto, foi encontrado passeando na casa da 

sua avó, no interior da Bahia; 

     6-O gerente de vendas Sebastião José 

Rodrigues, 31 anos, que pagou R$ 300 a um 

amigo, Antônio Elisvânio Severino Silva pa-

ra ter a mão esquerda amputada e a jogasse  

em um córrego, 

quando a intenção 

era receber R$900 

mil de três apólices 

de seguro por inva-

lidez permanente 

que havia sido feito 

há cerca de um mês. 

 

Ser ou não ser um Pinóquio! 

 

Preso, Antônio Elisvânio Severino Silva ne-

gou, acusando a mulher Claudia dos San-

tos, quando ele apenas jogou a mão cortada 

e o machado utilizado no crime no Rio Ta-

manduateí, na Mooca. Resultado: perdeu a 

mão, a indenização, inclusive a aposenta-

doria pelo INSS, já que não reconhece a ne-

cessidade por fraude; 

     7-Dono de uma rede de oficinas mecâni-

cas comprou uma Ferrari F430, já pensando 

em aplicar a fraude na seguradora. Após al-

guns meses de uso, o comerciante desman-

chou o veículo inteiro, revendeu as peças 

separadamente e informou a seguradora que 

o veículo havia sido furtado e aguardava a 

indenização total. Com o dinheiro recebido, 

ele comprou uma outra Ferrari F430 e repe-

tiu todo o processo fraudulento. Acabou 

sendo pego porte ter abusado demais do 

processo, quando na tentativa de receber a 

quarta Ferrari F430 furtada; 

     8-Proprietário de um Chevrolet Classic 

nunca trocava o óleo, até que um dia o motor 

fundiu. Como o seguro não cobre negli-

gência, ele aceitou a ideia dada por um a-

migo: furar o carter e dizer que passou por 

cima de uma pedra na rua. A fraude foi des-

coberta após entrevistas com vizinhos, que 

disseram algo suspeito sobre o compor-

tamento e pela falta de comprovantes das 

trocas de óleo que jurava ter feito; 

     9-Um piloto da FEDEX, de carona em 

uma viagem, em pleno ar, atacou os colegas 

pilotos para forçar um acidente com a in-

tenção da família dele receber a indenização. 

Os pilotos sobreviveram com sequelas, con-

seguiram pousar a aeronave e o agressor foi 

preso. 

     Diante de destas exposições, acreditem, 

sempre haverá elementos da sociedade com 

intenções de sucesso através da lei do me-

nor esforço e, por incrível que pareça esses 

elementos podem estar no convívio nosso 

de cada dia, quando poderemos ser vítimas 

gratuitas. 

     A síndrome do Pinóquio se dá quando a 

pessoa sente necessidade de mentir com ar-

te para satisfação própria, tirando o máximo 

de vantagens em todos os níveis de situa-

ção, seja emocional, financeira e religiosa. 

N 

Jorge Gomes-Especialista em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 636, 12/08/2021 
      Os casos confirmados de Co 

vid-19 nas obras do Estado de 

São Paulo reduziram-se ainda 

mais. Caíram de 0,09% para 0, 

07% do contingente de traba-

lhadores, e os suspeitos, de 0, 

22% para 0,17%. Pela terceira 

semana consecutiva, não se re-

gistraram óbitos. Nenhum traba-

lhador estava em internação 

hospitalar pela segunda semana 

consecutiva. 

     Estes foram os resultados da 

63ª Pesquisa “Conhecendo as 

Ações das Construtoras Paulis-

tas no Combate à Covid-19”, re-

alizada semanalmente pelo Sin-

dicato da Construção Civil do 

Estado de São Paulo (Sindus 

Con-SP) e Serviço Social da 

Construção Civil do Estado de 

São Paulo (Seconci-SP). 

     De acordo com Odair Senra, 

presidente do SindusCon-SP, e 

Haruo Ishikawa, presidente do 

Seconci-SP , é preciso alertar os 

trabalhadores para redobrarem  

Norminha 636, 12/08/2021 
 A Semana Interna de Prevenção 

de Acidentes de Trabalho (SI 

PAT) precisa ser realizada anu-

almente nas organizações, pois 

possui o objetivo de prevenir a-

cidentes e doenças decorrentes 

no trabalho, além de promover a 

saúde e bem-estar dos colabo-

radores. 

     O evento é obrigatório e es-

sencial para alertar os funcio-

nários, criando uma cultura de 

prevenção nas empresas. 

     Mas é preciso saber que a-

pós a pandemia do novo Coro-

navírus, o evento precisa se ade-

quar ao contexto para atender às 

regras de distanciamento social. 

     Não apenas por isso, a rotina 

de muitos profissionais mudou 

através da implementação de 

home office, escala de trabalho 

reduzida, sem falar nos novos 

hábitos nos padrões de higiene 

e segurança. 

     Entretanto, se a SIPAT é obri-

gatória, como realiza-la dentro 

desse contexto? Saiba qual a é 

melhor solução, a partir desse 

post. Veja os tópicos que sepa-

ramos! Importância da SIPAT; 

Desafios  para realizar o  evento  

os cuidados preventivos diante 

da rápida disseminação da vari-

ante delta da doença. 

     “A delta, assim como as de-

mais cepas, pode infectar até 

quem já tomou as duas doses ou 

a dose única da vacina, com a 

diferença de que ela é altamente 

transmissível. E está se dissemi-

nando em um momento de ma-

ior circulação das pessoas e lo-

tação nos transportes públicos 

com a volta às aulas. Precisa-

mos evitar que isso provoque 

um novo crescimento de casos 

em nossas obras”, diz Ishikawa. 

     Nesta 63ª rodada, foram obti-

das respostas de 50 empresas, 

responsáveis por 587 obras, en-

volvendo 39.285 empregos di-

retos e terceirizados, de 29 de 

julho a 4 de agosto. 

     Principais resultados da 63ª 

Pesquisa: 

     - 0,17% afastados por sus-

peita de Covid-19; 

     - 0,07% afastados por con-

firmação da doença; 

 

em 2021; Qual a melhor estraté-

gia para manter o evento? 

     Importância da SIPAT 

     A SIPAT tem papel essencial 

nas empresas, já que que pro-

move atividades para conscien-

tizar os colaboradores sobre a 

importância de estarem atentos 

aos riscos. 

     Através da conscientização, 

os funcionários conseguem ter 

condutas responsáveis que pri-

orizem a segurança individual, 

bem como de toda equipe. 

     E em um momento de pande-

mia, o evento se torna ainda 

mais relevante, visto que educar 

a equipe com recomendações e 

informações podem ajudar na 

prevenção da disseminação do 

Coronavírus. 

     Desafios para realizar o e-

vento em 2021 

     Apesar de manter sua rele-

vância, a realização da SIPAT 

passa, desde 2020, por desafios 

para sua realização, já que está 

proibido qualquer tipo de evento 

que cause aglomerações. 

     - 587 obras em andamento e 

nenhuma parada; 

     - 98% do pessoal estão em 

atividade; 

     - 100% das empresas ado-

tam medição de temperatura e 

higienização das mãos, dão ori-

entações diárias sobre preven-

ção, e higienizam e realizam de-

marcações em áreas de vivência; 

     - 98% orientam sobre limpe-

za dos Equipamentos de Prote-

ção Individual e afixam informa-

tivos impressos sobre a Covid-

19 nos locais de circulação; 

     - 94% fornecem máscaras 

para o transporte e para utiliza-

ção na obra e realizam limpeza 

de EPIs e ferramentas e insti-

tuem horários escalonados para 

entrada, saída e refeições; 

     - 88% divulgam aos traba-

lhadores cartazes e vídeos de o-

rientação do SindusCon-SP e 

do Seconci-SP e realizam outras 

práticas para a prevenção da 

contaminação entre os trabalha-

dores e a comunidade. 

     Como a SIPAT geralmente é 

realizada em um espaço físico 

fechado da empresa, o evento 

pode gerar riscos para a saúde 

dos participantes. 

     Além disso, muitos profis-

sionais foram afastados das or-

ganizações, tanto por conta do 

trabalho remoto como pela re-

dução da jornada de trabalho. 

     Também é preciso entender 

que esse momento de isolamen-

to social acelerou o uso de no-

vas tecnologias digitais no dia a 

dia, propiciou medos, insegu-

ranças, dúvidas e abalou, em 

muitas pessoas, a saúde emo-

cional. 

     Isso aponta para a atenção 

em formatar a SIPAT, de maneira 

que atenda às necessidades a-

tuais dos colaboradores, de for-

ma eficiente e que consiga man-

ter o senso de equipe mesmo, 

com as regras de distanciamen-

to. 

     Qual a melhor estratégia para 

manter o evento? 

     Antes  de tudo, é  preciso  ter 

Contaminação por Covid-19 volta a cair nas obras de São Paulo 
     - 85% distribuem informati-

vos eletrônicos sobre a Covid-

19. 

     Os presidentes do Sindus 

Con-SP e do Seconci-SP reafir-

mam o convite para mais em-

presas com obras no Estado de 

São Paulo participarem das pró-

ximas rodadas; basta enviar um 

e-mail para pesquisacovid-

19@seconci-sp.org.br e o Se 

conci-SP entrará em contato pa-

ra incluir a construtora na en-

quete. As entidades garantem si-

gilo absoluto sobre as informa-

ções prestadas. 

     Veja os relatórios completos 

das rodadas da pesquisa: 

     Cinco últimas 
     54ª à 58ª  
     49ª à 53ª  
     44ª à 48ª 
     39ª à 43ª   
     34ª à 38ª 
     29ª à 33ª 
     24ª à 28ª 
     19ª à 23ª 
     13ª à 18ª 
     7ª à 12ª 
     Seis primeiras 
     Essa matéria integra o Mape-

amento de Boas Práticas em 

Responsabilidade Social no se-

tor da construção durante a pan-

demia do coronavírus dentro do 

‘Projeto Responsabilidade So-

cial e a Valorização do Traba-

lhador’, realizado pela Câmara 

Brasileira da Indústria da Cons-

trução (CBIC), em correalização 

com Serviço Social a Indústria 

(Sesi Nacional). N 

Como realizar a SIPAT 2021 com qualidade e segurança? 
em mente que nesse momento 

pensar na segurança e saúde 

dos colaboradores precisa ser 

uma prioridade. 

    Por isso, uma SIPAT presen-

cial, mesmo que siga os proto-

colos de segurança pode de-

mandar um risco e desloca-

mento desnecessário de funcio-

nários que estão em home of-

fice. 

     Além disso, com a acelera-

ção do uso de novas tecnolo-

gias, o ambiente virtual tem a-

tendido muito bem às demandas 

de educação a distância, promo-

vendo conteúdo e engajamento 

mesmo no isolamento. 

     Dessa forma, uma SIPAT on 

line surge como excelente solu-

ção para agregar informações de 

prevenção, saúde e segurança, 

sem expor os funcionários e a 

empresa a contaminações. 

     Então, não espere que aci-

dentes ocorram. Entre em conta-

to e saiba como fazer uma SIPAT 

a distância incrível! Ou se pre-

ferir fale conosco pelo Whats 18 

99765-2705 que intermediamos 

as negociações. 

N 

Norminha 636, 12/08/2021 
Após a ocorrência de dois focos 

de peste suína africana (PSA) na 

República Dominicana no fim de 

julho, Santa Catarina passou a 

intensificar ações de defesa a-

gropecuária para proteger o seu 

plantel, informou a Secretaria de 

Estado da Agricultura, da Pesca 

e do Desenvolvimento Rural na 

segunda-feira (09). 

     Os catarinenses são os maio-

res produtores e exportadores 

de carne suína do Brasil e têm 

no agronegócio a base da sua 

economia. Para definir as estra-

tégias de prevenção e conscien-

tização, a secretaria reuniu téc-

nicos e lideranças do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento (Mapa) e iniciativa 

privada na sexta-feira (06), du-

rante encontro do Comitê de Sa-

nidade Suídea. 

     "Queremos reforçar as medi-

das de prevenção e conscien-

tização de produtores, turistas e 

catarinenses. Embora a peste 

suína africana não seja uma do-

ença transmissível para o ser 

humano, ela prejudica a econo-

mia como um todo e nós pre-

cisamos proteger a nossa eco-

nomia (...) este é um grande 

desafio diário", disse em nota o 

secretário da Agricultura Altair 

Silva. 

 

     A PSA está presente em mais 

de 50 países, mas desde a dé-

cada de 1980 não era notificada 

no continente americano. O Ma-

pa pretende reforçar a vigilância 

em portos e aeroportos, além de 

fortalecer sua capacidade de 

prevenção. Em Santa Catarina, 

as ações contarão com o apoio 

da Companhia Integrada de De-

senvolvimento Agrícola de SC 

(Cidasc) e da iniciativa privada. 

     Segundo o diretor de Defesa 

Agropecuária da Cidasc, Diego 

Torres Severo, a confirmação do 

foco de PSA na República Domi-

nicana é recebida com preocu-

pação pelos catarinenses, que já 

mobilizam o setor produtivo pa- 

 

Santa Catarina reforça ações de 
prevenção contra PSA 

ra mapear as ações que devem 

ser tomadas no estado. 

     "Em um primeiro momento 

haverá um reforço na conscien-

tização da população e a Cidasc 

fará uma reunião com suinocul-

tores, médicos-veterinários e 

técnicos que atuam na cadeia 

produtiva para que todos te-

nham informações sobre a gra-

vidade da doença e os modos de 

prevenção. A Secretaria da Agri-

cultura atualizará ainda as nor-

mas que proíbem tanto a ali-

mentação de suínos com restos 

de alimentos que contenham 

produtos de origem animal 

quanto a permanência de suínos 

em lixões", explicou Severo na 

mesma nota. 

     A união de esforços do mi-

nistério, secretaria, Cidasc, Em-

brapa Suínos e Aves, Udesc e 

iniciativa privada visa manter a 

saúde dos rebanhos e a conti-

nuidade da produção de suínos 

no país. "Devemos estar sempre 

vigilantes para termos a plena 

segurança de que essa doença, 

que assola a Europa e a Ásia, 

não chegue de forma alguma à 

América do Sul. Assim continu-

aremos produzindo com segu-

rança e com sanidade", disse no 

mesmo comunicado Jorge Luiz 

de Lima, gerente executivo do 

Sindicato das Indústrias da Car-

ne e Derivados no Estado (Sin-

dicarne-SC). 

Divulgue sua empresa 
aqui e leve seu 

produto/serviço na 
palma da mão de mais 

de 4 milhões de 
profisisonais 

     A PSA é uma doença viral 

que não oferece risco à saúde 

humana, mas pode dizimar cria-

ções de suínos, pois é altamente 

transmissível e leva a altas taxas 

de mortalidade e morbidade. No 

Brasil, a enfermidade foi intro-

duzida em 1978 no Rio de Já-

neiro, por meio de resíduos con-

taminados de alimentos prove-

nientes de voos internacionais. 

A última ocorrência de PSA no 

Brasil foi registrada em 1981 e, 

desde 1984, o país é livre da do-

ença, informou a secretaria cata-

rinense. N 

CARNETEC 

 

http://www.norminha.net.br/
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http://www.seconci-sp.org.br/midia/132697142559484572.pdf
http://www.seconci-sp.org.br/midia/132667018468034569.pdf
http://www.seconci-sp.org.br/midia/132667018795220062.pdf
http://www.seconci-sp.org.br/midia/132636601123540230.pdf
http://www.seconci-sp.org.br/midia/132636600963696367.pdf
http://www.seconci-sp.org.br/midia/132667019410691478.pdf
http://www.seconci-sp.org.br/midia/132667019607102673.pdf
http://www.seconci-sp.org.br/midia/132612563040560434.pdf
http://www.seconci-sp.org.br/midia/132576161977016709.pdf
http://www.seconci-sp.org.br/midia/132576161173890749.pdf
https://realizartepalestras.com.br/sipat-ead/
https://realizartepalestras.com.br/sipat-ead/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/100739
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 636, 12/08/2021 
     A promoção à saúde dos fun-

cionários deve estar cada vez 

mais presente no dia a dia das 

companhias, mostra pesquisa 

do Sesi (Serviço Social da In-

dústria) e da ANS (Agência Na-

cional de Saúde Suplementar). 

Entre os 200 gestores de indús-

trias ouvidos, 81% disseram 

que a melhoria contínua dessas 

iniciativas é uma tendência e 

veem suas empresas fazendo 

parte dela. 

     Levantamento foi realizado 

entre 11 de novembro e 2 de de-

zembro de 2020 e, entre as em-

presas consultadas, 55% são de 

pequeno porte, 25% médias e 

20% grandes indústrias. 

     Outra tendência apontada é 

que 62% dos gestores sinalizam 

que suas empresas devem forta-

lecer a gestão da informação de 

saúde dos trabalhadores – utili-

zando a tecnologia para acom-

panhar esses dados e oferecer 

uma estratégia preventiva de cui 

Meta: Woke e Instituto Bold pretendem impactar a carreira de 
10 mil jovens até 2023 

Norminha 636, 12/08/2021 
  Tomada pela vontade de trans-

formação e conhecedora das ne-

cessidades das grandes empre-

sas e do futuro do trabalho, a 

Woke, especialista em recruta-

mento de alta gestão, se uniu ao 

Instituto Bold para impactar a 

carreira de 10 mil jovens até 

2023 por meio do Programa de 

Aceleração Profissional. 

     A união estratégica da Woke 

ao Instituto Bold baseia-se no 

princípio que norteia ambas as 

marcas - desenvolvimento pes-

soal e profissional, que gera 

bem-estar para o indivíduo, per-

formance nas organizações e 

têm impacto positivo na socie-

dade.  

     “Quando estamos buscando 

um executivo para uma empre-

sa, estamos falando com pes-

soas que já foram impactadas 

pelo mercado e que tiveram que 

se adaptar às necessidades das 

empresas com dificuldade. O 

Programa de Aceleração Profis-

sional, oferece o conhecimento 

para que o jovem esteja prepa-

rado para o mercado e use suas 

maiores habilidades ao seu fa-

vor. Queremos compartilhar a 

iniciativa para que desperte em 

outras empresas os benefícios 

de participar do projeto que foca 

na inteligência emocional e de-

senvolvimento de habilidades 

empreendedoras do jovem bra-

sileiro, para que ele chegue mais 

preparado dentro das empresas 

parceiras ou no mercado de tra-

balho  como um  todo,” destaca  

 

dado. 

     “Este momento de pandemia 

deixou ainda mais clara a im-

portância estratégica da saúde 

dos trabalhadores para a produ-

tividade e competitividade dos 

negócios”, afirmou Katyana Ara-

gão, gerente-executiva de Saúde 

e Segurança na Indústria do SE 

SI, em entrevista à revista IstoÉ. 

     O levantamento mostra que, 

hoje, 46% das companhias das 

empresas têm programas de 

promoção de saúde. As ações 

mais comuns são campanhas de 

vacinação,  presentes  em  81% 

 

Fábio Cunha, Co-CEO e funda-

dor da Woke, que atua como 

conselheiro do Instituto Bold. 

     Eduardo Valentim, sócio e C 

MO da Woke, explica a impor-

tância da oportunidade para os 

jovens que serão os líderes do 

futuro. “Nossa missão é revolu-

cionar as relações de trabalho. 

Fazemos isso há quatro anos, 

ajudando executivos e empresas 

a atingirem a sua máxima per-

formance, mas entendemos que 

a transformação acontece, em 

grande medida, por meio de no-

vos talentos que iniciam suas 

carreiras nas organizações. Ta-

lentos que muitas vezes não têm 

a oportunidade de se conecta-

rem com empresas. Isso precisa 

mudar. Nessa jornada de cons-

trução de carreiras fortes e orga-

nizações eficientes, a Woke aju-

da os líderes de hoje. A Bold, os 

líderes de amanhã”, conclui Va-

lentim. 

     Meta 

     O desemprego é considerado 

o maior desafio para os jovens 

brasileiros, disseram 38% deles 

em pesquisa da Deloitte feita em 

2021. Para mudar esse cenário e 

a relação do jovem com as em-

presas, o Instituto Bold foi cria-

do com o intuito de capacitar jo-

vens de 16 a 24 anos em uma 

jornada de orientação para sua 

carreira e também por meio de 

empresas parceiras, oferece va-

gas para os participantes do 

Programa de Aceleração Profis-

sional. O lema do Bold é acre-

ditar  que  todos  possam  ter a 

das indústrias, seguidas por ini-

ciativas de combate à hiperten-

são (78%), estímulo à atividade 

física (78%), combate ao diabe-

tes (72%) e orientação nutrício-

nal (71%). 

     Essas iniciativas estão mais 

presentes em grandes indústrias 

(72% delas dizem possuir ações 

na área). O percentual é de 38% 

entre as empresas de médio por-

te e de 41% entre as pequenas. 

     Pandemia 

     Entre as conclusões da pes-

quisa, está a de que a teleme-

dicina, regulamentada durante a 

 

mesma oportunidade para de-

senvolver seu talento. Pensando 

nisso, o CEO e co-fundador do 

Instituto Bold, Thiago Samu, 

aposta na união estratégica com 

a Woke para trabalharem juntos 

por um propósito. “A união da 

Woke com o Instituto Bold é 

uma excelente forma de unir os 

propósitos das empresas para 

fazer algo para o mundo. Preci-

samos de mais empresas cons-

cientes para juntos mudarmos 

essa relação de trabalho e criar 

uma sociedade melhor para to-

dos,” compartilha o empresário. 

     Sobre a meta de impactar a 

carreira de 10 mil jovens até 

2023, o co-fundador do Instituto 

ressalta que os próprios “bol-

ders”, apelido dado aos jovens 

participantes do programa, auxi-

liam na divulgação para que o 

projeto chegue ao maior número 

de talentos. “Hoje os jovens não 

pagam por sua capacitação den-

tro do Instituto Bold. Porém, 

eles fazem parte do desenvol-

vimento de novos estudantes, 

criando uma corrente do bem.  

Pesquisa mostra que 81% das indústrias querem investir na 
saúde de colaboradores 

pandemia, já é uma tendência 

concreta entre as indústrias – 

metade das ouvidas já se consi-

dera parte desta transformação. 

     Os principais serviços dispo-

nibilizados têm sido a teleme-

dicina, o atendimento psicoló-

gico virtual e, em menor grau, a 

teleconsulta nutricional. 

     Os cuidados com a saúde 

mental, aliás, se intensificaram 

durante a crise sanitária, segun-

do 65% das empresas. “Perce-

bemos que os cuidados com a 

saúde mental têm sido uma ne-

cessidade reconhecida por, pra-

ticamente, todos os gestores ou-

vidos” disse Rogério Scarabel, 

diretor da ANS. 

     Hoje, os serviços voltados à 

área são ofertados por 69% das 

empresas e, de acordo com a 

pesquisa, a demanda por esses 

serviços deve crescer nos próxi-

mos anos.  

N 

Revista CIPA 

 
Com empresas parceiras, Programa de Aceleração Profissional 

também oferece vagas aos jovens participantes 

Quando pensamos em educação 

do futuro, aprendemos mais. 

Nossos “bolders” continuam 

dentro do Instituto ajudando na 

capacitação de outros jovens e 

assim criando um impacto posi-

tivo.” 

 

     Serviço 

     A inscrição e a participação 

do Programa de Aceleração Pro-

fissional, uma iniciativa da Wo-

ke em parceria com o Instituto 

Bold, é gratuita para jovens de 

16 a 24 anos, e pode ser feita 

através do link: 

    https://lp.institutobold.com/ 

N 
Divulgue sua empresa aqui e 
leve seu produto/serviço na 
palma das mãos de mais de 
4 milhões de profissionais 

pelo Brasil a fora 
Whats 

18 99765-2705 

TRT da 3ª Região (MG) afasta vínculo de 
emprego entre motorista e empresa de 

aplicativo de transporte 

 
Magistrado concluiu não haver subordinação jurídica no caso 

Norminha 636, 12/08/2021 
O juiz Jessé Cláudio Franco de 

Alencar, titular da 22ª Vara do 

Trabalho de Belo Horizonte (M 

G), afastou o vínculo de empre-

go pretendido por um motorista 

com uma plataforma de aplica-

tivo de transporte. Na conclusão 

do magistrado, a prestação de 

serviços, que se deu de março a 

agosto de 2019, não contou com 

a presença dos requisitos da re-

lação de emprego, principal-

mente a subordinação jurídica, 

traço distintivo essencial entre o 

trabalhador empregado e o autô-

nomo. Nesse cenário, foram re-

jeitados os pedidos de recebi-

mento de direitos trabalhistas 

relacionados ao vínculo de em-

prego, que incluíam verbas sa-

lariais e rescisórias. 

    Ao se defender na ação, a em-

presa afirmou tratar-se de em-

presa de tecnologia que dispo-

nibiliza aos seus usuários ferra-

menta de solicitações de via-

gens, as quais são compartilha-

das com motoristas parceiros, 

que se cadastram na plataforma 

com o objetivo de maximizar os 

seus ganhos e, assim, prospec-

tar os seus empreendimentos 

individuais. Por esse motivo, 

segundo a empresa, a relação 

ocorrida entre as partes não se 

revestiria de caráter empregatí-

cio. 

     Na sentença, o juiz ressaltou 

que, para que se configure a re-

lação de emprego, é necessário 

o preenchimento dos requisitos 

estabelecidos nos artigos 2º e 3º 

da CLT, quais sejam: trabalho 

prestado por pessoa física a um 

tomador, com pessoalidade, não 

eventualidade, onerosidade e 

subordinação jurídica. Frisou 

que a ausência de um desses 

requisitos impossibilita o reco-

nhecimento do vínculo empre-

gatício. 

     Liberdade X autonomia  

     Na análise do magistrado, as 

provas produzidas no processo, 

sobretudo o depoimento do au-

tor, permitiram concluir que, co-

mo motorista de aplicativo, ele 

possuía liberdade para não tra-

balhar ou trabalhar no dia e ho-

rário que lhe fossem convenien-

tes, usufruindo de autonomia na 

execução de suas atividades. O 

autor declarou que cabia a ele 

decidir que dia ligar o aplicativo 

e que poderia “(...) recusar até 

três viagens por dia (...)” e can-

celar  viagens. O fato de a jorna- 

da de trabalho ser definida pelo 

motorista profissional também 

foi relatado por testemunha ou-

vida no processo. 

     Ficou comprovado, ainda, 

que o trabalhador utilizava veí-

culo próprio na prestação de 

serviço e arcava com os gastos 

ordinários de combustível, ma-

nutenção, limpeza, seguro, o 

que pôde ser extraído da própria 

narrativa constante da petição 

inicial. Trata-se de circunstân-

cias que, de acordo com o juiz, 

caracterizam a condição de pro-

fissional autônomo. 

     “É certo que a ré - plataforma 

de serviços digitais que estabe-

lece uma intermediação, por 

meio de aplicativo de celular, 

entre os passageiros e os mo-

toristas interessados em forne-

cer transporte, cobrando deste 

um percentual pelos negócios 

realizados - exigia o cumpri-

mento de determinados requisi-

tos e fixava tabela de preços. To-

davia, isso não é suficiente para 

configurar a subordinação jurí-

dica clássica, típica da relação 

de emprego”, destacou o julga-

dor. 

     Sanções por descumprimen-

tos de regras contratuais  

     Na visão do magistrado, e-

ventuais sanções – como o des-

ligamento temporário ou defini-

tivo da plataforma – por des-

cumprimento de regras contra-

tuais não são exclusividade da 

relação de emprego, podendo 

ser fixadas em quaisquer tipos 

de contratos, “em especial aque-

les de trato sucessivo”. 

     Ainda segundo o pontuado 

na decisão, o fato de os clientes 

avaliarem os motoristas não se 

confunde com o poder diretivo 

do empregador e não basta para 

configurar a alegada subordina-

ção, tendo em vista que essa a-

valiação visa apenas ao controle 

da qualidade dos serviços pres-

tados. 

     “Esclareça-se que, a despeito 

das novas formas de organiza-

ção do trabalho, cada vez mais 

interligadas aos avanços tecno-

lógicos - circunstância que de-

manda cautela especial desta 

Justiça do Trabalho na aprecia-

ção dos pedidos de reconheci-

mento de vínculo empregatício 

daí resultantes - ficou compro-

vado, no caso, que o reclamante 

contava com ampla autonomia 

na prestação dos seus serviços, 

sem subordinação jurídica”. N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://revistacipa.com.br/pesquisa-mostra-que-81-das-industrias-querem-investir-na-saude-de-colaboradores/
https://lp.institutobold.com/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Abaixo tamanhos e valores das publicidades, por edição, por 3 meses e por 6 meses 
TAMANHOS PADRÃO POR EDIÇÃO POR MÊS POR 03 MESES POR 06 MESES 

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

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

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

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

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

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

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

 

OBS: Nos contratos de duração por 6 meses, 

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

ATENÇÃO: Os pagamentos são antecipados ao tempo de duração, 

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

 

 

 

 

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

 

 

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

APRESENTAÇÃO: 

     Norminha é editada toda quinta-feira e enviada 

gratuitamente para mais de 3 milhões de e-mails de 

profissionais de todos os estados brasileiros, 

devidamente cadastrados e autorizados. 

     Norminha também é divulgada, toda quinta-feira, em 

mais de 450 Grupos de WhatsApp, Telegram, 

Facebook, Linkedin, Youtube e 

faz parte de intranet de várias empresas. 

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

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

belo visual com todas as notícias destacadas por fundo 

colorido para manter foco e visualização. 

     Todas as edições permanecem hospedadas e 

disponíveis ao acesso gratuito no site 

www.norminha.net.br  

FALE CONOSCO: contato@norminha.net.br 
Whats 18 99765-2705 
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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://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/

