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02 de setembro, 17 horas, transmissão ao vivo pelo Youtube 

Norminha 638, 26/08/2021 
 O Findeslab tem uma novidade: 

vem aí o Programa Findeslab de 

Empreendedorismo Industrial 

2021. A terceira edição da maior 

chamada de inovação aberta do 

Espírito Santo vai movimentar o 

ecossistema de inovação capi-

xaba, ao promover a conexão 

entre grandes empresas e star-

tups de todo país. Neste ano, se-

rão mobilizados quase R$ 6 mi-

lhões em recursos para financiar 

o desenvolvimento dos projetos 

selecionados. O lançamento se-

rá no dia 02 de setembro, às 

17h, no canal do YouTube do 

Findeslab. As inscrições podem 

ser feitas pelo site do Findeslab 

no endereço: 

 https://findeslab.com.br/progra 

ma-de-empreendedorismo-
industrial. 
     O programa conecta desafios 

de grandes empresas a propos-

tas de solução enviadas por 

startups. Os projetos passam 

pelo método de aceleração do 

hub de inovação Findeslab, ten-

do acesso à expertise, tecnolo-

gia e investimentos necessários 

para criar um produto inovador 

viável em um ambiente de alta 

densidade. Durante o evento de 

lançamento do terceiro ciclo do 

Programa de Empreendedoris-

mo Industrial, o Findeslab tam-

bém promete apresentar novida-

des em seu portfólio de chama-

das de inovação. 

     Na transmissão, as empresas 

parceiras do programa vão apre- 

Vem aí a 3ª edição do Programa Findeslab de Empreendedorismo Industrial 2021 O setor de 
EPIs no Brasil 
e no mundo 

Norminha 638, 26/08/2021 
Artigo de Luís Vieira da Revista 

Tecnicouro está sendo compar-

tilhado especialmente nas pági-

nas 08, 09, 10, 11 e 12 dessa e-

dição. N 

Norminha 638, 26/08/2021 
  Com a preocupação de promo-

ver ações em prol da saúde e se-

gurança dos trabalhadores e tra-

balhadoras, a Fundacentro e 

parceiros realizaram seminário 

do “Dia Nacional de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho”. De 

acordo com os especialistas que 

participaram do webinar, a data 

deve ser incorporada nas em-

presas todos os dias, pois é fun-

damental para prevenir aciden-

tes e doenças relacionadas ao 

trabalho. 

     O evento  foi conduzido  pelo 

 

Hoje e amanhã tem XVI ERCIPA 
Norminha 638, 26/08/2021 
Hoje (26/08) e amanhã (27/08), a partir das 19 horas será realizado 

o XVI Encontro de Representantes de CIPA’s, o ERCIPA 2021. 

     Dá tempo de participar. CLIQUE AQUI e faça sua inscrição 

gratuitamente. N 

adas, flexibilização em regras de 

validação e aproveitamento de 

informações constantes em ou-

tras bases de dados, de forma a 

não mais exigir as que já cons-

tam em outros sistemas admi-

nistrados pela Receita Federal. 

     O aplicativo está disponível 

gratuitamente para download 

nas lojas da App Store e do Go- 

deração Nacional de Saúde. 

     A palestra completa, bem co-

mo a participação dos debate-

dores Andréa Kaucher Darmsta-

dter, do Departamento de Segu-

rança no Trabalho do Serviço 

Social da Indústria da Constru-

ção Civil (Seconci-MG); e do 

presidente do Sindicato dos 

Técnicos de Segurança do Tra-

balho do Distrito Federal (Sin 

test/DF), Wilton Cardoso de A-

raújo, podem ser acompanha-

dos no Canal da Fundacentro no 

YouTube. 

N 

 

 
ogle Play. Para realizar o login 

no aplicativo, basta que o em-

pregador utilize seu CPF, código 

de acesso e senha, as mesmas 

informações já utilizadas no site. 

N 
Informações Ministério da Economia 

 

Norminha 638, 26/08/2021 
      Está em análise no Senado o 

Projeto de Lei (PL 2477/2021), 

que regulamenta as medidas de 

segurança sanitária no trabalho 

presencial. Em nota publicada 

no portal da Rádio Senado, a 

proposta destaca uma série de 

obrigações dos empregadores, 

de acordo com a classificação 

de risco de contaminação no 

ambiente de trabalho. Entre elas, 

a elaboração de um protocolo 

interno de segurança contra a 

Covid-19, testagem dos funcio-

nários e a disponibilização de 

máscaras PFF2. 

 

sentar seus desafios e cabe às 

startups submeter propostas de 

soluções. Ao todo, serão 18 de-

safios de nove grandes empre-

sas que acreditam na inovação 

aberta e no seu papel na promo-

ção do empreendedorismo in-

dustrial. São elas: ArcelorMittal, 

Banestes, Companhia de Desen-

volvimento, Turismo e Inovação 

de Vitória (CDTIV), EDP, Fortlev, 

ISH, Samarco, Unimed e Vale. 

    Em 2021 serão mobilizados 

R$5.940.000,00 em recursos 

para financiar o desenvolvimen-

to das soluções selecionadas. 

Cada projeto selecionado rece-

berá até R$ 300 mil em recursos 

financeiros, aportados por meio 

do edital, para serem desenvol-

vidos. N 

ção de uma série de vídeos. Para 

assistir ao primeiro vídeo sobre 

PFF2 clique neste link: 

https://youtu.be/SBwSpy5Rf9E 

N 
 

 

 

 

Anuário 
Brasileiro de 

Proteção 2021 
Norminha 638, 26/08/2021 
Há 26 anos o Anuário Brasileiro 

de Proteção serve como fonte de 

consulta sempre atualizada para 

o setor de SST. Seu formato di-

gital proporciona ampliação de 

conteúdo e acesso gratuito a mi-

lhares de prevencionistas. 

      A Pesquisa Nacional sobre 

Saúde e Segurança no Trabalho 

é um importante balizador tra-

zendo a cada ano a opinião dos 

profissionais sobre diferentes 

aspectos da prevenção no Brasil 

e também sobre o mercado. 

     CLIQUE AQUI e acesse agora 

mesmo. É grátis 

N 

Ano 13 - Nº 638 - 26 de Agosto de 2021 -  Diretor: Maioli, WC (Comendador de Honra da SST) - 51/09860-8       
CLIQUE NO 

LOGO E ACESSE        
 

    
  

  
 

  

DESDE 18/08/2009 

Distribuição 
Gratuita 

contato@norminha.net.br 
Whats 

18 99765-2705 

Nesta edição: 14 páginas 

Projeto de lei estabelece 
medidas de segurança sanitária 

no trabalho presencial 
     O projeto estabelece, ainda, 

uma multa de no mínimo 500 

reais, caso a empresa permita a 

presença de um funcionário sin-

tomático no local de trabalho ou 

o protocolo interno não seja ela-

borado em até 30 dias após a 

publicação da lei. 

     Para que aconteça o retorno 

do expediente presencial, o se-

nador propõe a realização de au-

diências prévias com as autori-

dades sanitárias, o Ministério 

Público do Trabalho, os empre-

gadores e os trabalhadores. 

N 

Revista CIPA 

Campanha de Valorização do EPI 

PCMAT e PGR na Indústria da Construção são pautas 
debatidas por especialista 

analista em ciência e tecnologia 

da Fundacentro, Swylmar Fer-

reira. Estiveram presentes na 

mesa de abertura o presidente 

da Fundacentro, Felipe Mêmolo 

Portela; o  coordenador-geral de 

Segurança e Saúde no Trabalho, 

Marcelo Naegele, da Secretaria 

de Trabalho da então Secretaria 

Especial de Previdência e Traba-

lho; o presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indús-

trias da Construção e do Mobi-

liário de Brasília (Sticombe/DF), 

Raimundo Salvador da Costa 

Braz, e Clóvis Queiroz da Confe- 

Novo layout do eSocial torna a ferramenta 
mais acessível e simplificada 

Norminha 638, 26/08/2021 
   A nova versão do eSocial já foi 

implementada e traz novidades, 

dentre elas, atualizações nas so-

luções web e no aplicativo mo-

bile. O sistema foi programado 

para simplificar o envio de infor-

mações pelos empregadores, 

com redução da quantidade de 

informações que devem ser envi 

Norminha 638, 26/08/2021 
   Máscara PFF2 segura deve ter 

CA - Certificado de Aprovação. 

     Com esse tema a ANIMASEG 

(Associação Nacional da Indús-

tria de Material de Segurança e 

Proteção ao Trabalho) está lan-

çando uma Campanha de valo-

rização  do EPI  através de exibi- 

IEL-ES está com 
75 vagas de 

estágio abertas 
na Grande 

Vitória e em 
Cachoeiro de 
Itapemirim 

Norminha 638, 26/08/2021 
As oportunidades são para atua-

ção em empresas de Vila Velha, 

Vitória, Cariacica, Serra e Ca-

choeiro de Itapemirim. Os can-

didatos devem acessar o site 

sne.iel.org.br/es para se ins-

crever.. N 
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Norminha 638, 26/08/2021 
        Sob o abrigo de Lei Federal, o Serviços 

Especializado em Engenharia de Segurança 

e Medicina do Trabalho (SESMT), especifi-

camente a Norma Regulamentadora 4 (NR4), 

as atividades dos profissionais integrantes 

são essencialmente prevencionistas, embora 

não seja vedada o atendimento de emergên-

cia, quando se tornar necessário... entre-

tanto, a elaboração de plano de controle de 

efeitos catastróficos, de disponibilidade de 

meios que visem ao combate de incêndio e 

ao salvamento e de imediata atenção à vítima 

deste ou de qualquer outro tipo de acidente 

estão incluídos em suas atividades. 

Profissionais 
Especializados 

Profissionais 
Especializados 

Engenheiro de 
Segurança do 
Trabalho 

Médico do 
Trabalho 

Técnico de 
Segurança do 
Trabalho 

Enfermeiro do 
Trabalho 

 Auxiliar/Técnico 
de Enfermagem 
do Trabalho 

Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
em Medicina do Trabalho – SESMT 
 

     Este artigo inquietante na área de saúde 

do trabalhador, abordando o papel da Medi-

cina do Trabalho na organização, quando 

nós, alguns poucos Técnicos de Segurança 

do Trabalho, pertencente ao quadro do SES 

MT descrito acima, interpretamos que a Me-

dicina do Trabalho não atende aos postula-

dos éticos e científicos que se requer histo-

ricamente da medicina e de suas especiali-

dades médicas. Além disso, nos remete ao 

debate às contradições conceituais que en-

volvem a construção da área de saúde do 

trabalhador no Brasil. 

     A rigor, a medicina do trabalho deveria 

ser a especialização médica que visa a apro-

fundar o olhar médico para aquelas enfer-

midades que, originadas na relação de tra-

balho e saúde, pudessem em ato médico 

continuado e coerente alcançar o bem fina-

lístico da medicina-ciência. Não é, contudo, 

esta a finalidade medicina do trabalho, posto 

que sua posição institucional não é a de 

tratar e, em consequência, buscar o bem do 

trabalhador, mas antes, ao avaliar a capaci-

dade física do trabalhador de poder conti-

nuar ou não trabalhando, quando muitas ve-

zes o ato médico se traduz na devolução do 

trabalhador às fontes determinantes de seu 

mal-estar original. Em outras palavras, o 

médico do trabalho não se situa no mundo 

do trabalho, e neste institucionalmente se 

insere como “verdadeiro” médico e agente 

facilitador da cura. Em outras palavras, se 

um  médico do  trabalho  observa um traba- 

 

lhador com problema cardíaco, não é ele que 

o tratará, mas o cardiologista que deverá ser 

acionado, assim como as pneumoconioses, 

e o dermatologista, no caso das dermatoses  

ocupacionais, entre outros tantos exemplos. 

     Então, uma clínica voltada para os traba-

lhadores para os males originados do traba-

lho seria um engodo, já que na medida em 

que o médico do trabalho não tem como 

missão tratar do trabalhador, propiciar a cura 

dos seus males, mas somente avaliar sua ca-

pacidade física de permanecer ou não traba-

lhando. No máximo, em situações limite de 

mal-estar dos trabalhadores, capazes de im-

pedir ou comprometer a capacidade de tra-

balhar, o médico do trabalho pode agir como 

bloqueador desse mal-estar, pela via da me-

dicalização paliativa de sintomas diversos 

ou pelo afastamento temporário, pelo menor 

tempo possível que as exigências do pro-

cesso produtivo determinar. O caso o pro-

blema de saúde seja grave, a ponto de com-

prometer mais definitivamente o trabalhador 

como elemento da produção, o afastamento 

poderá ser definitivo, e o problema de saúde 

/doença será resolvido por outro médico e, 

não, pelo médico do trabalho. 

     Logo, cabe uma outra questão: a medici-

na do trabalho trata então do quê? Por certo 

não é do trabalhador, portanto, como já sa-

bemos, foge ao seu escopo de atuação. Não 

há objeto finalístico da cura no ato do médi-

co do trabalho. Seu ato se restringe a servir, 

como intermediador dos danos infringidos à 

força de trabalho, estabelecendo critérios, 

não para o diagnóstico do dano ou doença 

em si, mas para o diagnóstico de aptidão pa-

ra que o trabalhador permaneça trabalhando 

ou não. 

     O ato médico na medicina do trabalho 

configura-se, em ato intermediador, filtrante, 

de avaliação da aptidão do trabalhador para 

seguir ou não sua jornada, ou de se o “tra-

balhador” deve ou não realmente ir ao “ver-

dadeiro” médico. 

     É necessária e imprescindível uma evolu-

ção conceitual e operacional, em primeira 

instância da medicina do trabalho, quando 

estaria respondendo a uma relativa impo-

tência da medicina do trabalho para intervir 

sobre os problemas causados pelos pro-

cessos de produção com uma “resposta adi-

cional” científica e aparentemente inquestio-

nável, no sentido de ampliar a atuação médi-

ca, intervindo sobre o ambiente de trabalho, 

com a concorrência de outras disciplinas do 

conhecimento. 

     Em segunda instância, a passagem da 

saúde ocupacional para a saúde do traba-

lhador teria se dado em função de o modelo 

da saúde ocupacional, desenvolvida para 

Engenharia de Segurança Vs Medicina do Trabalho 
atender uma necessidade da produção, não 

ter conseguido atingir os objetivos propos-

tos. 

     Estudos internacionalmente reconheci-

dos tem demonstram que aproximadamente 

40% das mortes no ambiente de trabalho, 

poderiam ter sido evitadas com o atendi-

mento de Primeiros Socorros adequados no 

local da ocorrência, se atendimentos apro-

priados e transporte rápido e eficiente para 

um hospital equipado para atender o pro-

blema. Envolve, por fim, a educação da po-

pulação trabalhadora para evitar problemas 

adicionais quando da ocorrência de acidente 

no meio laboral. 

     Luiz Carlos Fader de Vasconcellos, aluno 

da Escola Nacional de Saúde Pública, Fio-

cruz e Wanderlei Antônio Pignat, aluno da 

Universidade Federal do Mato Grosso com-

pactuam com esta tese apresentada quando 

a medicina do trabalho deve investir na dis-

seminação de ações para primeiros socor-

ros, de forma efetiva como preconiza a NR7-

Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional-PCMSO. 

     Assim como os doutores Hilário Bruno 

Mancini, João Luis Rosenbaum e Marcelo 

Antônio Cotrim Ferro, apresentaram mono-

grafia como requisito parcial à conclusão do 

curso de pós-graduação em medicina do 

trabalho para obtenção do título de especia-

lista em medicina do trabalho na Faculdade 

Estácio de Sá em Santa Catarina, quando o 

Dr. Jorge da rocha Gomes, um dos presen-

tes na banca avaliadora aprovou o trabalho 

apresentado. 

     Este artigo deverá servir de alerta para a 

reorientação os profissionais do serviço es-

pecializado em engenharia de segurança e 

medicina do trabalho (SESMT), exclusiva-

mente ao Técnico de Segurança do Trabalho 

como forma de requalificação afetos ao pro-

cedimentos técnicos operacionais, embora 

não sejam diretamente ligado à área de as-

sistência à saúde, que desejem se capacitar 

para atuar efetivamente na primeira aborda-

gem de uma vítima de acidente no local de 

trabalho, prestando-se os primeiros socor-

ros com os fundamentais cuidados exigidos 

no momento, principalmente conhecendo as 

características das situações diferenciadas 

de “emergência” e “urgência”, juntamente 

com a equipe de apoio previsto em lei. 

     Nota: denominação equivocada para 

“ambulatório” nas organizações confundem 

os voluntários treinados para ações de pri-

meiros socorros conforme exigidos em NRs. 

N 
Jorge Gomes-Especialista em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho 

Norminha 638, 26/08/2021 
 A falta de gado para abate pode-

rá levar ao fechamento de frigo-

ríficos em Mato Grosso, estado 

maior produtor de carne bovina 

do país, segundo o Sindicato 

das Indústrias Frigoríficas do 

estado (Sindifrigo-MT). 

   Os 33 frigoríficos de carne bo-

vina de Mato Grosso funciona-

ram com 58,57% da capacidade 

instalada em 2020, o que é baixo 

para cobrir as despesas, segun-

do a entidade. 

     "A dura realidade da falta de 

matéria-prima tem trazido sérios 

problemas para o setor", disse o 

presidente do Sindifrigo, Paulo 

Bellincanta, em nota divulgada 

na semana passada. 

     "Soma-se à ociosidade, que 

tem batido recordes a cada ano, 

o fator dos preços do produto fi-

nal para o consumidor. O dese-

quilíbrio entre a exportação e o 

mercado interno tem provocado 

um desequilíbrio maior ainda 

entre empresas exportadoras e 

não exportadoras.” 

     A pouca disponibilidade de 

gado pronto para abate no Brasil 

tem elevado os preços a pata-

mares recordes, impactando 

também os preços da carne nos 

mercados interno e externo. 

     No mercado doméstico, o a-

juste de preços ocorreu de forma 

"muito rápida" em momento em 

que a economia sofre os efeitos 

da pandemia, segundo o Sindi-

frigo. 

     A falta da matéria-prima a-

cirra a concorrência entre as in-

dústrias no estado e os frigorí-

ficos com foco no mercado do-

méstico ficam em desvantagem. 

     Bellincanta disse que a volta 

da oferta de gado a níveis em 

que as empresas retomassem 

sua capacidade instalada entre 

75% e 80% poderia tornar a 

concorrência mais equilibrada. 

     Mas ele disse que esse cená-

rio ainda "está muito distante" e 

que é necessária uma ação go-

vernamental para permitir que as 

pequenas empresas atravessem 

este período sem danos maio-

res. 

     "Evitar hoje uma quebradeira 

em cadeia dominó é mais que 

uma opção, é uma urgência inte-

ligente de quem quer que o setor 

não tenha prejuízos irreversí-

veis", disse Bellincanta. 

     Os abates de bovinos em 

Mato Grosso acumulam queda 

de 12,07% nos sete primeiros 

meses de 2021, na comparação 

com o mesmo período do ano 

passado, segundo dados do Ins-

tituto Mato-Grossense de Eco-

nomia Agropecuária (Imea). 

     Apesar da queda no acumu-

lado do ano, houve alta de 4,7% 

nos abates totais de bovinos no 

estado em julho. N 

Carnetec 

Norminha 638, 26/08/2021 
    Em comemoração ao seu ani-

versário de 58 anos, o Instituto 

de Tecnologia de Alimentos 

(Ital) realiza nesta sexta-feira 

(27/08), às 15h, webinar gratui-

to com palestra focada em segu-

rança de alimentos e de emba-

lagens e lançamento da platafor-

ma de serviços tecnológicos es-

pecializados Lab.f, dentre outras 

novidades – inscreva-se aqui. 
     Vinculado à Agência Paulista 

de  Tecnologia  dos  Agronegó- 

cios (Apta) da Secretaria de A-

gricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo, o Ital será 

a primeira Instituição de Ciência 

e Tecnologia do Estado de São 

Paulo (Ictesp) a disponibilizar 

seus serviços para consulta e 

solicitação de orçamento de for-

ma digital através da Lab.f. 

     “A plataforma facilita o aces-

so das empresas aos serviços 

tecnológicos especializados o-

ferecidos pelos institutos de 

pesquisa, difundindo o conheci- 

mento e fomentando o desen-

volvimento sustentável. Isso es-

tá totalmente relacionado à mis-

são da Conexão.f de oferecer so-

luções para as empresas que 

buscam a inovação e sustentabi-

lidade”, disse em nota Antonio 

Alvaro Duarte de Oliveira, dire-

tor-presidente da Fundepag e 

Conexão.f, que estará presente 

no evento, coordenado pelo 

pesquisador do Centro de Tec-

nologia de Embalagem (Cetea) 

Fábio Teixeira e mediado pela as 

 

sessora técnica da diretoria do 

Ital Claire Sarantópoulos. 

     As informações são assina-

das por Jaqueline Harumi, es-

pecialista em Comunicação da 

Diretoria Geral do Ital, em nota 

divulgada na semana passada 

no site do instituto. 

     Inscreva-se aqui: 

https://conteudo.fundepag.br/5

8anosital N 

Norminha 638, 26/08/2021 
      Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJ) da 

Câmara dos Deputados aprovou 

em julho proposta para que o 

pagamento de honorários de pe-

rícias já realizados – e que ve-

nham a ser feitas até o final deste 

ano – seja garantido pelo Poder 

Executivo Federal ao respectivo 

tribunal, que se encarregará de 

promover os pagamentos. 

     A proposta muda a lei que 

dispõe sobre honorários peri-

ciais em ações em que o INSS 

figure como parte (Lei 13.876/ 

19). Um dos motivos é garantir 

a  continuidade  do  pagamento,  

uma vez que a lei atualmente 

estabelece o pagamento por um 

prazo de dois anos, que termina 

em setembro. 

     O texto aprovado é o substi-

tutivo do deputado Darci de Ma-

tos (PSD-SC). Segundo ele, e 

conforme a Agência Câmara de 

Notícias, o teor foi construído 

“com a anuência e a participação 

do governo”. Como tramitou em 

caráter conclusivo, poderá se-

guir diretamente ao Senado, a 

não ser que haja recurso para a 

análise pelo Plenário. 

N 

Revista CIPA 

 
Sindifrigo alerta para risco de 

fechamento de frigoríficos em MT 

Ital promove webinar gratuito sobre segurança de alimentos nesta 6ª-feira 

Comissão da Câmara aprova 
proposta para garantir pagamento 

de honorários periciais 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/100941
https://conteudo.fundepag.br/58anosital
https://conteudo.fundepag.br/58anosital
https://conteudo.fundepag.br/58anosital
https://revistacipa.com.br/comissao-da-camara-aprova-proposta-para-garantir-pagamento-de-honorarios-periciais/
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Norminha 638, 26/08/2021 
A  ADP, líder global em soluções 

de gerenciamento de folha de 

pagamento e gestão de capital 

humano, anuncia a abertura do 

seu Programa de Estágios 2021. 

Realizado em parceria com a 

empresa RECRUT.AI, o proces-

so seletivo deste ano trará novi-

dades no método de escolha dos 

candidatos, que contará com in-

teligência artificial e seleção às 

cegas. As inscrições podem ser 

feitas por meio do link: 

https://programadeestagioadp.j

obs.recrut.ai.  

     A gerente sênior de Recursos 

Humanos da ADP, Ana Carolina 

Oliveira, explica que a promoção 

da diversidade é algo muito im-

portante para a ADP e um dos 

pilares fundamentais da compa-

nhia. “Sabemos que a inclusão 

de minorizados no setor de tec-

nologia precisa avançar muito 

no Brasil. Por isso, em linha 

com os princípios que norteiam 

a ADP, neste ano, decidimos re-

forçar este ponto em nosso pro-

cesso seletivo”, esclarece Ana 

Carolina.  

     “A nossa ideia não é ter um 

programa exclusivo para um 

único grupo, mas sim estimular, 

por exemplo, a presença das 

mulheres nas áreas de tecnolo-

gia, que devem crescer ainda 

mais nos próximos anos e ofe-

recer muitas oportunidades de 

trabalho”, complementa.  

     Os participantes do Progra-

ma de Estágios da ADP 2021 

serão selecionados por meio de 

uma metodologia inovadora cri-

ada pela RECRUT.AI, que utiliza 

inteligência artificial para apoiar 

os recrutadores na escolha dos 

futuros contratados. A empresa 

utiliza  o processo  denominado  

conci-SP, dra. Norma Araujo, 

responsável pela coordenação 

do estudo, a queda do número 

de consultas foi em grande parte 

decorrente do comportamento 

da população que, preocupada 

com o contágio da Covid-19, e-

vitou ao máximo procurar os 

serviços de saúde. 

     “Isso ocorreu mesmo que o 

Seconci-SP tenha mantido o a-

tendimento com a observância 

rigorosa de todos os protocolos 

sanitários preconizados pelos 

órgãos de saúde, o que, aliás, foi 

reconhecido pelas empresas do 

setor”. 

     O Seconci-SP, desde o início 

da pandemia, se estruturou para 

atender os trabalhadores com 

sintomas suspeitos da doença, 

oferecendo também orientações 

de como proceder. 

     “Essa iniciativa se refletiu no 

número de casos atendidos e 

que geraram afastamento, assim 

como nos meses de maior volu-

me de emissão de atestados 

(maio, junho e julho), coinci-

dindo com o ápice da pandemia 

em 2020 e também na média de 

dias de afastamento (3,4), supe-

rior aos 1,8 registrados em 

2019”. 

     Apenas dois itens não foram 

afetados, a concentração da e-

missão de atestados na segun-

da-feira e a prevalência na faixa 

etária de 30 a 59 anos, repre-

sentando cerca de 60%. N 

 

Afastamento do trabalho na 
construção civil reflete a pandemia 

 
Como garantir a nossa segurança e 
privacidade em reuniões realizadas 

por webconferência? 
Especialista da agência full digital ROCKY explica 

como se proteger durante reuniões online 

Norminha 638, 26/08/2021 
      O ano de 2020 foi impactado 

diretamente pela pandemia da 

Covid-19: diminuiu o número 

de consultas, mas aumentaram 

o percentual de atestados e a 

quantidade de dias de afasta-

mento. É o que indica a pesquisa 

anual do Serviço Social da 

Construção Civil do Estado de 

São Paulo (Seconci-SP) sobre 

os motivos de afastamento dos 

trabalhadores de empresas da 

construção civil. 

     O número de consultas ficou 

na ordem de 47.300, sinalizando 

uma redução de 40% em relação 

a 2019. O percentual de atesta-

dos em relação às consultas, em 

2019, foi de 12,5%. No ano pas-

sado, houve um aumento, atin-

gindo 16%. E, pela primeira vez, 

as doenças do aparelho respi-

ratório (27,1%) superaram as 

causas ligadas à ortopedia (19 

%). 

     Em 2019, foram feitas 80.154 

consultas médicas não ocupa-

cionais na Unidade Central da 

entidade, localizada na capital 

paulista, que resultaram em 6. 

410 atestados. Assim como nos 

anteriores, a especialidade re-

cordista foi a clínica médica (70, 

8%), seguida da ortopedia (8, 

9%), refletindo o perfil de utili-

zação. 

     Para a superintendente do 

Instituto de Ensino e Pesquisa 

Armênio Crestana (Iepac) do Se 

 

 

 

 

peito à privacidade e segurança. 

     Em relação aos fatores 

legais, é importante ter em vista 

qual a postura adotada pelas 

empresas que disponibilizam as 

ferramentas de webconferência 

quanto aos dados pessoais dos 

seus usuários. “As ferramentas 

coletam dados? Quais tipos? 

Com quais finalidades? Na 

análise dos termos de uso e das 

políticas de privacidade das 

ferramentas encontramos estas 

respostas”, afirma Leonardo. 

     Já os fatores culturais, 

apontados pelo analista da 

ROCKY, dizem respeito à forma 

como os usuários encaram a 

privacidade nos meios digitais. 

“Criar um ambiente seguro e 

privado nas webconferências 

depende da adoção de uma 

cultura empresarial que nutra 

nos colaboradores a segurança 

da informação como um valor”, 

resume. Ou seja, o modo com o 

qual a empresa lida com as 

informações pessoais que são 

compartilhadas nas calls é vital 

para a garantia de segurança e 

privacidade nestes espaços. 

     Quais as estratégias para ga-

rantir nossa segurança? 

     Para ter certeza de que tanto 

os seus dados quanto a integri-

dade do seu computador estará 

garantida é preciso tomar algu-

mas precauções básicas, como 

a instalação de um bom sistema 

antivírus e estar atento em rela-

ção a softwares hostis, como 

spywares, além desse, observar 

softwares espiões que, entre ou-

tras coisas, podem tomar o con-

trole de uma webcam, por exem-

plo. A maioria dos riscos aos 

quais as pessoas se expõem nas 

reuniões por videochamada são 

velhos conhecidos, mas que en-

contram terreno fértil no uso 

exponencial que fazemos da in-

ternet. 

     Além de adotar medidas ge-

rais de proteção de dados e ga-

rantia da privacidade, é indicada 

a utilização de ferramentas que 

passaram por análise interna de 

sua viabilidade técnica e legal. 

     Mais informações: 

     https://rocky.ag/ N 

ADP abre inscrições para Programa 
de Estágio 2021 

 

 

 

 

      

Com método de seleção às 
cegas, baseado em 
inteligência artificial, 
programa selecionará 

estudantes para diversas 
áreas 

‘Big 5’ para realizar o asses 

sment comportamental dos can-

didatos.  

     O sistema ‘Big 5’ é composto 

pelos cinco traços centrais de 

personalidade possíveis de se-

rem identificados através de 

uma análise léxica (linguística). 

“Além de tornar o processo mais 

ágil para os candidatos, este sis-

tema permitirá que os gestores 

visualizem os pontos fortes dos 

candidatos e as áreas com maior 

afinidade, permitindo um dire-

cionamento mais assertivo para 

as vagas”, destaca Ana Carolina.  

     Neste ano, a ADP terá 21 va-

gas e os candidatos seleciona-

dos poderão atuar em diferentes 

áreas da empresa, como tecno-

logia, RH, jurídico e vendas. Os 

estagiários aprovados na sele-

ção iniciam na companhia ainda 

no segundo semestre deste ano. 

O programa terá duração de 12 

meses, podendo ser renovado 

por mais 1 ano.  

     Podem candidatar-se estu-

dantes universitários de todos 

os cursos, que tenham conclu-

são prevista para o segundo se-

mestre de 2023. Os contratados 

atuarão em São Paulo (SP) e 

Porto Alegre (RS) e, além da 

bolsa-auxílio, receberão tam-

bém vale-transporte, vale-refei-

ção (alimentação na empresa, 

quando as atividades presen-

ciais retomarem), assistência 

médica, seguro de vida, dentre 

outros benefícios divulgados no 

portal de inscrição. Saiba mais 

em:  https://www.adp.com.br. N 

 

      

Norminha 638, 26/08/2021 
Com a ascensão do isolamento 

social como medida preventiva 

para a contaminação da covid-

19, as reuniões por videocha-

madas se popularizaram como 

nunca antes. Apelidadas de calls 

no mundo corporativo, elas fo-

ram o substituto natural para as 

interações entre as pessoas no 

ambiente de trabalho. Embora a-

presente facilidades, a garantia 

de segurança e privacidade nes-

tes espaços ainda é uma questão 

que afeta muita gente. Afinal, o 

que podemos fazer para ter cer-

teza de que estamos totalmente 

seguros em webconferências? 

     Este é um tema que ganha 

força na discussão sobre o mer-

cado de trabalho pela presença 

veemente das webconferências 

no dia a dia dos trabalhadores. 

De acordo com dados do Insti-

tuto de Pesquisa Econômica A-

plicada (IPEA), o home office a-

brange 9,1% dos brasileiros que 

possuem alguma ocupação pro-

fissional. Tratam-se de ao me-

nos 7,3 milhões de profissionais 

que lidam com a exposição di-

ária em reuniões por vídeocha-

mada e temem por sua seguran-

ça e privacidade. 

     Para Leonardo Elias Luz da 

Silva, analista de segurança de 

dados da ROCKY, agência full 

digital, a proteção e a privaci-

dade em webconferências de-

pende da observação simultânea 

de fatores técnicos, legais e cul-

turais. “Os fatores técnicos di-

zem respeito às medidas de ci-

bersegurança adotadas por to-

das as partes envolvidas em 

uma webconferência, isto é, os 

próprios usuários e a empresa 

que desenvolve a ferramenta de 

webconferência”, explica. 

     É responsabilidade do usuá-

rio, por exemplo, garantir que 

seu dispositivo de hardware es-

teja livre de ameaças e que sua 

senha de acesso à ferramenta 

seja segura e sigilosa. Por outro 

lado, é responsabilidade da em-

presa disponibilizar uma ferra-

menta que, do ponto de vista 

técnico, atenda aos atuais requi-

sitos do mercado no que diz res- 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://programadeestagioadp.jobs.recrut.ai/
https://programadeestagioadp.jobs.recrut.ai/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://rocky.ag/
https://www.adp.com.br/
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Norminha 638, 26/08/2021 
Com a segurança como um de 

seus sólidos valores, o Grupo 

Solví tem muito a celebrar.  Ao 

mesmo tempo em que sua Uni-

dade de Valorização Sustentável 

(UVS) Essencis Magé (RJ) co-

memora o marco de mais de 

2.000 com zero acidentes, a U 

VS Ternium – que fica dentro da 

siderúrgica de mesmo nome, no 

Rio de Janeiro –, recebeu pelo 

segundo ano consecutivo o prê-

mio de "Fornecedor Seguro" 

dessa contratada. 

     O desafio de trabalhar dia a 

dia na gestão de resíduos com 

grau de risco elevado é encarado 

com extrema seriedade pela Sol 

ví, que desde 2019 tem imple-

mentado em todas as UVSs da 

empresa no país o Programa O 

PS (Operação, Produtividade e 

Segurança) Operar Seguro, que 

trabalha ativamente a Cultura do 

comportamento seguro. O pro-

grama foi desenvolvido sob 

consultoria da DuPont Sustai-

nable Solutions, referência 

mundial em segurança do traba-

lho, e é creditado como um dos 

grandes responsáveis pela con-

firmação dos mais de 5 anos 

sem acidentes na Essencis Ma-

gé. Na unidade, trabalha-se com 

blendagem (coprocessamento 

que descaracteriza lotes de re-

síduos sólidos ou líquidos exce-

dentes, tritura para formar o 

blend, que posteriormente é uti-

lizado como combustível alter-

nativo para os fornos de pro-

dução de cimento), e outras ati-

vidades de alto risco que envol-

vem ambiente confinado, solda. 

  Para Ronesson Gonçalves, Su-

pervisor de Segurança e Saúde 

Ocupacional (SSO) da Regional 

RJ do Grupo Solví, estar há tanto 

tempo sem acidentes é reflexo 

de muito treinamento e cons-

cientização.  "Trabalhar a Cultu- 

ra de segurança envolve uma 

quebra de paradigma, pois neste 

Ferimentos causados por animais aquáticos necessitam de atenção 

Segurança é carro-chefe no Grupo Solví: enquanto uma unidade ganha 
prêmio de segurança, outra celebra mais de 5 anos sem acidentes 

tema não pode existir zona de 

conforto. Todos os trabalhado-

res foram envolvidos e cada um 

entende que seu papel é fun-

damental. Trabalha-se muito a 

prevenção, a percepção do risco 

e o respeito aos procedimen-

tos", explica. 

    A quebra de paradigma é tam-

bém expressão-chave no prêmio 

conquistado pela UVS que atua 

dentro da Ternium, com 88 cola-

boradores trabalhando no ge-

renciamento, movimentação es-

pecializada e destinação final de 

resíduos e coprodutos em uma 

usina de grau de risco 4. Para 

Diego Almeida, Coordenador da 

Regional do RJ, fazer com que o 

colaborador entenda que a se-

gurança não é uma obrigação, 

mas sim uma convicção, é es-

sencial. "Se for uma obrigação, 

ele vai ser reativo. Se for convic-

ção, ele vai entender que é para 

o bem dele", explica. 

     Almeida complementa ainda 

que o caminho é árduo e o foco 

é total. "Identificamos as oportu-

nidades de melhoria e trabalha-

mos na Cultura de segurança 

como algo inegociável. Distri-

buimos as responsabilidades 

entre a equipe, mostramos a im-

portância de cada um dentro do 

processo, independentemente 

de nível hierárquico. Saímos de 

um cenário em que éramos rea-

tivos, passamos pela fase de de-

pendência e hoje entendemos 

que estamos no nível indepen-

dente, em que os colaboradores 

sabem reconhecer os riscos, 

têm voz atuante", finaliza. 

     Conquistas são celebradas 

em evento para colaboradores 

     Como forma de valorizar as 

duas conquistas da Regional do 

Rio de Janeiro, um evento de ce- 

lebração conjunta foi realizado 

no dia 19 de agosto na UVS Es- 

sencis Magé – cumprindo todos 

os protocolos e medidas de se-

gurança referentes à COVID-19. 

Carlos Aguilar, diretor da Re-

gional RJ, falou sobre a impor-

tância de manter o alto padrão 

de comportamento seguro: "Pa-

ra ficar no topo não é possível 

permitir nenhum deslize, pois 

com apenas um acidente volta-

remos à estaca zero", diz. 

     A mensagem de abertura fi-

cou por conta de Anrafel Vargas, 

diretor de negócios corporativo, 

que enfatizou a importância da 

segurança para o crescimento 

sustentável do Grupo Solví, que 

tem a estratégia de aumentar si-

gnificativamente o número de 

unidades operacionais e inovar 

em tecnologias para o trata-

mento e valorização de resíduos. 

Já Mariana Bernardo, gerente 

corporativo de segurança, apre-

sentou a metodologia Risk Fac-

tor, desenvolvida pela DuPont, 

que implementa uma aborda-

gem pessoal do conhecimento 

sobre os riscos para ajudar os 

funcionários a tomar decisões 

mais seguras, trabalhando qua-

tro etapas: reconheça, escolha, 

mude e lidere. 

     Outro grande marco no even-

to foi a participação da alpinista 

Fernanda Degow. Autora do li-

vro "Escalando Gigantes", ela fa-

lou sobre os desafios de escalar 

as montanhas mais altas do 

mundo e sobre todo o planeja-

mento de segurança que isso 

envolve.  

 

 
Rogério Borrego, Ronesson Gonçalves, Diego Almeida e 

Fernanda Degow 

balho e a falta de informações 

sobre os perigos do manejo do 

pescado fazem dos acidentes 

com animais aquáticos um pro-

blema de saúde pública. 

     Para os autores, a implanta-

ção de ações de vigilância em 

saúde do trabalhador e ambien-

tal são essenciais para a prática 

sanitária voltada aos pescadores  

     Episódio de podcast da Solví 

falará sobre segurança do traba-

lho com convidada especial 

     E não foi só no evento que a 

alpinista carioca e residente de 

Dubai Fernanda Degow fez a di-

ferença. Ela também é convidada 

de um dos próximos episódios 

do podcast "Circulando Ideias", 

da Solví. Lançado há cerca de 2 

meses, o novo produto de co-

municação do Grupo, comanda-

do por Rogério Borrego,  tem 

trazido a debate temas essen-

ciais relacionados à destinação 

segura de resíduos. Alinhado 

com o momento de celebrar as 

conquistas relacionadas à segu-

rança, Fernanda participa fazen-

do o paralelo com os cuidados 

extremos e com a capacitação 

que sua atividade demanda. 

     "Cada montanha é diferente, 

então primeiro você tem que ve-

rificar o clima, qual a estrutura 

que a montanha vai te dar, e aí 

fazer todo o planejamento e lo-

gística de equipamento, comida. 

É muito importante seguir à ris-

ca e manter o planejamento para 

não darmos brecha para o im-

previsto. A vida está em risco, se 

não seguir o procedimento cor-

reto, você pode morrer. E para 

tudo isso, você primeiro precisa 

sair da sua zona de conforto e 

buscar capacitação. Só então 

você vai se sentir e estar segu-

ro", pondera. N 

 

Norminha 638, 26/08/2021 
        O sentimento de solidão no 

ambiente de trabalho se inten-

sificou com o avanço da tecno-

logia sobre as nossas rotinas. 

Um estudo realizado pela segu-

radora de saúde Cigna nos Es-

tados Unidos mostra que 57% 

dos trabalhadores remotos se 

sentem sozinhos durante todo o 

tempo, ou ao menos de vez em 

quando. Surpreendentemente, o 

número não varia muito entre a-

queles que trabalham presen-

cialmente: o índice fica em 52%. 

     Os números são resultado de 

relações de trabalho cada vez 

mais mediadas pela tecnologia, 

o que faz com que, mesmo dian-

te de tantas ferramentas de co-

municação, os profissionais se 

queixem de solidão. E esse sen-

timento apenas se intensificou 

durante a pandemia de Covid-

19. 

     Agora, o tema é objeto de a-

nálise do livro De Volta às Co-

nexões Humanas, do pesquisa-

dor do futuro Dan Schawbel, au-

tor do best-seller Promova-se. 

Para ele, a tecnologia tem sido 

uma barreira à socialização ge-

nuína dos trabalhadores. 

 

Dan Schawbel 
     “A tecnologia é boa, mas se 

você permanecer nela não cons-

truirá laços fortes”, afirma. “A 

‘hiperdependência’ do ambiente 

digital durante a pandemia in-

tensificou alguns problemas, 

como uma desproporção entre 

desempenho e jornada de traba-

lho, a impossibilidade de man-

ter-se focado em atividades re-

ais de lazer e a construção de 

vínculos superficiais com os ou-

tros. Tudo isso tem como con-

sequência um sentimento de so- 

Norminha 638, 26/08/2021 
   Lesão, infecção e sequela cau-

sada por peixe-robalo são temas 

de relato de caso publicado pela 

Revista Brasileira de Saúde Ocu-

pacional (RBSO), neste segundo 

semestre de 2021. 

     O texto mostra o caso de um 

pescador que, enquanto traba-

lhava, teve seu dedo perfurado 

pelo espinho da nadadeira de 

um peixe-robalo. O ferimento e-

voluiu para uma infecção secun-

dária grave e deixou sequelas 

incapacitantes na mão, que im-

pediram o profissional de conti-

nuar a realizar sua atividade la-

boral. 

     Traumas  causados  por  pei- 

 

 

lidão profunda.” 

     Ele ressalta, porém, que mui-

tas pessoas preferem aproveitar 

o conforto que a tecnologia pro-

porciona, e não investem em si-

tuações em que o contato hu-

mano é fundamental. 

     Com base em pesquisas e 

entrevistas com líderes de em-

presas como Facebook, Nike, A-

merican Express e Walmart, 

Schawbel afirma que as empre-

sas precisam de programas in-

ternos que busquem socializar 

seus funcionários e estimulem a 

diversidade de vivências. Se-

gundo ele, conversar com pes-

soas com ideias diferentes am-

plia o processo criativo. 

     Para ajudar as companhias 

no processo, o autor apresenta 

uma metodologia que permite 

aos colaboradores medirem seu 

nível de interação com os ou-

tros, o Índice de Conectividade 

no Trabalho. Além disso, o livro 

traz exercícios em que os lei-

tores podem trabalhar individu-

almente ou em equipe, com foco 

em melhorar suas habilidades 

de lideranças e estratégias para 

aumentar a produtividade pes-

soal. 

     O autor defende que a de-

manda por habilidades essen-

cialmente humanas vem cres-

cendo. “A hora de mudar é ago-

ra, porque as gerações futuras 

terão sérias dificuldades em 

construir essas aptidões por u-

sarem cada vez mais a tecno-

logia.” N Revista CIPA 

 

artesanais. “Tais medidas auxi-

liariam na identificação de pro-

blemas de saúde, relevantes ou 

prioritários, além de ajudar na 

realização de ações voltadas à 

promoção da saúde, à identifica-

ção e prevenção de riscos e à 

detecção precoce de lesões”, 

concluem. 

N 

xes são recorrentes entre os tra-

balhadores da pesca artesanal. 

Os acidentes geralmente ocor-

rem quando os trabalhadores pi-

sam, retiram da rede ou mani-

pulam os animais de maneira 

inadequada. 

     Os dentes, ferrões e as espí-

culas dos peixes podem provo-

car perda de tecido, sangramen-

to, infecções e envenenamento. 

Quando não são bem tratadas, 

as lesões podem levar a seque-

las graves como: atrofia muscu-

lar, perda parcial de movimento, 

redução da capacidade motora, 

sensibilidade local e aparência 

da mão em garra. 

     Condições  precárias  de tra- 

Livro debate como diminuir a 
solidão no ambiente de trabalho em 

meio ao avanço da tecnologia 

 
Lesões mal tratadas podem levar a sérias implicações 

http://www.norminha.net.br/
https://revistacipa.com.br/livro-debate-como-diminuir-a-solidao-no-ambiente-de-trabalho-em-meio-ao-avanco-da-tecnologia/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 638, 26/08/2021 
A Enterprise, Rofer Eventos e a 

Proma Feiras, realizadoras, or-

ganizadoras e promotoras da EX 

POMEAT – 3ª Feira Internacio-

nal da Indústria de Processa-

mento de Proteína Animal e Ve-

getal e da FIRA – Feira da In-

dústria de Reciclagem Animal, 

que acontecem em conjunto, di-

vulgaram na semana passada 

comunicados oficiais sobre o a-

diamento do evento que seria re-

alizado em novembro. O comu-

nicado enviado à imprensa se-

gue abaixo na íntegra: 

     "Apesar do otimismo dos ex-

positores, a visitação da EXPO 

MEAT, com grande parcela cen-

tralizada no universo da indús-

tria frigorífica, ainda não se sen-

te segura para a liberação de 

seus colaboradores para ativida-

des externas, como viagens e vi-

sitas a feiras de negócios. 

     Na sua grande maioria, a in-

dústria de proteína continua sem 

receber visitas presenciais dos 

fornecedores, mantendo assim 

um grande controle sobre a pan-

demia, pois internamente, caso 

ocorra algum incidente, pode se 

espalhar com rapidez, e este tipo  

TRT da 11ª Região (AM/RR) condena INSS por descumprimento de normas 
de saúde e segurança do trabalho em agências no Amazonas 

Norminha 638, 26/08/2021 
  O Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) deverá cumprir 23 

obrigações para sanar irregula-

ridades relacionadas à higiene, 

saúde e segurança do trabalho 

em agências no estado do Ama-

zonas (AM), sob  pena de multa  

 

de indústria precisa da sua ati-

vidade em plena carga, por ser 

uma atividade essencial que a-

bastece todo o país e o mundo. 

     A EXPOMEAT já está nego-

ciando junto ao Pavilhão de 

Exposições Anhembi a nova da-

ta para o próximo ano. E em bre-

ve divulgaremos. 

     Acompanhe as novidades em 

nossas redes sociais 

     @ExpomeatBrasil e no site 

oficial do evento em: 

     www.expomeat.com.br  

N 
Divulgue sua empresa 

na Norminha e leve seu 
produto/serviço para 
mais de 4 milhões de 

profissionais pelo Brasil 
a fora. 

Whats 
18 99765-2705 

de R$ 5 mil por item descum-

prido. O órgão previdenciário 

também deverá pagar R$100 mil 

de indenização por dano moral 

coletivo. 

     A decisão unânime é da Pri-

meira Turma do Tribunal Regio-

nal  do  Trabalho da  11ª Região 

Estudo aponta qualidade de sono ruim entre professores de universidade 
Norminha 638, 26/08/2021 
     Artigo publicado pela Revista 

Brasileira de Saúde Ocupacional 

(RBSO) estima a prevalência e 

os fatores associados à quali-

dade do sono ruim entre docen-

tes de educação superior de uma 

universidade pública na Bahia. 

O estudo, com 423 professores 

e 408 respostas validadas, a-

ponta prevalência de qualidade 

do sono ruim de 61,3%. 

     Os professores universitários 

apresentam como queixas mais 

frequentes: acordar com dor de 

cabeça (82,0%), dificuldade pa-

ra adormecer (60,4%) e acordar 

cansado (59,3%). A qualidade 

de sono ruim está estatística-

mente associada a manter mais 

de um vínculo empregatício, 

tempo irregular ou insuficiente 

para a prática de atividades de 

lazer, seis horas ou menos de 

sono, queixas de dores muscu-

loesquelética e de cabeça, e alta 

exigência psicológica com baixo 

controle sobre o trabalho. 

     O estudo compara os resulta-

dos encontrados com outras 

pesquisas realizadas. “A propor- 

ção  de docentes  com alteração 

da qualidade do sono identifica- 

da neste estudo foi superior a 

das pesquisas conduzidas com 

docentes de educação do ensino 

médio de Poços de Caldas, (46, 

7%), do ensino fundamental e 

médio desenvolvido em Londri-

na (54,3%) e inferior à obtida no 

estudo com docentes de educa-

ção superior de Porto Alegre, 

com prevalência de 76,9%”, a-

firmam as autoras. 

     Outro  aspecto  discutido é  a 

impossibilidade de atender, na 

carga horária semanal de traba- 

lho docente, todas as demandas 

da docência do ensino superior. 

Além das aulas, há atividades de 

pesquisa e administrativas, exi-

gências de produção acadêmica, 

pressões por aumento de pro-

dutividade, de desempenho e de 

competitividade, o que pode ter 

reflexos na saúde. 

     “A alta exigência no trabalho 

também se manteve associada à 

qualidade do sono ruim. Essa 

condição implica em alta de-

manda psicológica e baixo con- 

 
Queixas mais frequentes foram acordar com dor de cabeça, dificuldade para adormecer e 

acordar cansado 

trole sobre o trabalho, consis-

tentemente associado a diversos 

tipos de adoecimentos”, ava-

liam. As pesquisadoras con-

cluem que ações de promoção 

de saúde para melhor qualidade 

do sono são necessárias e de-

vem considerar, especialmente, 

o reordenamento das caracterís-

ticas e do contexto organizacio-

nal do trabalho docente. 

N 

 

 

 

tão, a Primeira Turma do TRT-11 

deu provimento ao recurso do 

MPT e reformou a sentença. 

     Dentre as providências deta-

lhadas na decisão de segundo 

grau, o INSS deverá adaptar 

suas agências às condições de 

segurança e de higiene do tra-

balho. Tais medidas incluem, 

por exemplo, reparo das instala-

ções elétricas existentes; aquisi-

ção de mobiliário adequado às 

condições de ergonomia; insta-

lação de bebedouros em quanti-

dade suficiente; separação das 

instalações sanitárias por sexo; 

e alteração dos elevadores exis-

tentes para uso de pessoas com 

deficiência (PCD). 

     Além do cumprimento das 23 

obrigações relacionadas às nor-

mas regulamentadoras, o MPT 

requereu o pagamento de R$500 

mil reais a título de dano moral 

coletivo, mas o colegiado fixou 

em R$100 mil o valor indeniza-

tório, em observância aos prin-

cípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. 

 

     O valor terá como destino um 

fundo, instituição, projeto ou 

programa sem fins lucrativos, 

com objetivos filantrópicos, e-

ducacionais, científicos, assis-

tenciais, profissionalizantes ou 

de melhoria e desenvolvimento 

das condições de trabalho, a ser 

oportunamente indicado pelo 

MPT. N 

Fonte: TRT da 11ª Região 

(AM/RR) 

 (AM/RR), que deu provimento 

parcial ao recurso do Ministério 

Público do Trabalho (MPT) e re-

formou a sentença que havia 

julgado improcedentes todos os 

pedidos formulados nos autos 

da ação civil pública iniciada em 

outubro de 2018. 

     Ao relatar o processo, a de-

sembargadora Valdenyra Farias 

Thomé pontuou que a tutela 

inibitória deferida impõe ao IN 

SS o cumprimento de obriga-

ções que visam evitar ocorrên-

cias futuras com potencial para 

causar acidentes de trabalho e 

outros infortúnios, regularizan-

do todas as questões apuradas 

em inquérito civil. 

     O desembargador Audaliphal 

Hildebrando da Silva e o juiz 

convocado Adilson Maciel Dan-

tas acompanharam o voto da re-

latora. A decisão ainda é passí-

vel de recurso ao Tribunal Supe-

rior do Trabalho (TST). 

     Gravidade 

     Em seu voto, a desembar-

gadora Valdenyra Farias Thomé 

salientou a gravidade da situa-

ção e o reiterado descumpri-

mento das normas regulamenta-

doras, ao analisar as provas o-

riundas do Inquérito Civil nº 

001745.2008.11.000/5 instau-

rado em 2014 pelo Ministério 

Público do Trabalho (MPT) e 

Ministério Público Federal (MP 

F), as quais foram apresentadas 

na ação que tramita na Justiça 

do Trabalho. 

     As apurações tiveram início a 

partir de denúncia do Sindicato 

dos Trabalhadores Públicos Fe-

derais em Saúde, Previdência e 

Trabalho no Estado do Amazo-

nas (Sindprev) sobre as péssi-

mas condições do ambiente la-

boral  nas agências  do INSS  no 

Amazonas, que estariam com-

prometendo a saúde e a segu-

rança dos servidores, colabora-

dores terceirizados e do público 

em geral. 

     Concluída a investigação, fo-

ram produzidos três laudos peri-

ciais (um do MPF e outro do M 

PT, que posteriormente apre-

sentou laudo complementar) so-

bre as condições de trabalho em 

sete unidades fiscalizadas na ca-

pital (agências Centro, Porto, 

Codajás, Aleixo, Cidade Nova, 

São José e Compensa) e em três 

municípios do interior do Ama-

zonas (Manacapuru, Itacoatiara 

e Parintins). 

     Na ação ajuizada no TRT-11, 

o MPT apontou violação à legis-

lação trabalhista e a seis normas 

regulamentadoras que tratam de 

higiene, saúde e segurança do 

trabalho, narrando as tentativas 

extrajudiciais frustradas de assi-

natura de Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) para sanar as 

irregularidades, não restando 

outro caminho senão a via judi-

cial. 
 

     Julgamento 

     Em primeiro grau, os pedi-

dos formulados na ação civil pú-

blica foram julgados improce-

dentes com base no entendimen 

to de que não seria jurídica-

mente viável ao Poder Judiciário 

proferir julgamento para impor 

ao Poder Executivo providências 

tipicamente administrativas, o 

que resultaria na violação do 

princípio da separação dos po-

deres. 

Entretanto, no reexame da ques- 

EXPOMEAT é adiada para 2022 

http://www.norminha.net.br/
http://www.expomeat.com.br/
https://www.scielo.br/j/rbso/a/CXYcKyCzLxwX3ZSsNKCZq4n/?lang=pt
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.softworksepi.com.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9375900
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9375900
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Norminha 638, 26/08/2021 
 A frustração de forte expectativa 

gerada no trabalhador acerca da 

efetivação do contrato de traba-

lho gera a reparação por danos 

morais. Esse foi o entendimento 

da Terceira Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da 18ª Re-

gião (GO) ao condenar uma em-

presa de tecnologia de Bom Je-

sus de Goiás a indenizar um tra-

balhador que chegou a ter a 

carteira de trabalho assinada, 

mas foi dispensado sem justifi-

cativa no primeiro dia de tra-

balho. 

     O colegiado baseou sua de-

cisão no princípio da boa-fé ob-

jetiva, que deve nortear as rela-

ções trabalhistas mesmo na fase 

pré-contratual, conforme o arti-

go 422 do Código Civil. 

     Conforme os autos, o profis-

sional não havia comparecido 

na audiência de instrução, no 

entanto o Juízo da 2ª Vara do 

Trabalho de Itumbiara ponderou 

o instituto da confissão ficta 

com o conjunto probatório dos 

autos, conforme determina a Sú-

mula 74 do Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). Após analisar 

os autos, o magistrado negou o 

pedido de indenização por da-

nos morais e materiais por en-

tender que, ao dispensar o tra-

balhador, a empresa usou suas 

faculdades de contratar e demitir 

imotivadamente o empregado. 

     Inconformado, o trabalhador 

recorreu à segunda instância. 

Ele alegou que ficou compro-

vado nos autos que ele perdeu 

duas parcelas de seguro-de-

semprego do serviço anterior 

por culpa exclusiva da empresa, 

que assinou sua carteira de tra-

balho e o dispensou após um ú-

nico dia de trabalho. Ele também 

alegou que esse fato é uma 

“mancha” que não pode ser apa-

gada, porque outro empregador 

poderá suspeitar de mau com-

portamento dele ao verificar es-

se dado inusitado na sua CTPS. 

     Expectativa de trabalho frus-

trada 

     O relator do processo, juiz 

convocado Celso Moredo, ao a-

nalisar o recurso do trabalhador, 

concluiu que a frustração, pro-

vocada pelo empregador, de 

uma promessa de contratação 

firme e robusta configura ato a-

busivo e ilícito, passível de inde 

 

Empregado goiano demitido sem 
motivo no primeiro dia de trabalho 

será indenizado 
denização por danos morais. 

“Com certeza o referido fato ge-

rou no reclamante a expectativa 

do trabalho, que veio a ser frus-

trada. Na verdade, observa-se 

que a expectativa do autor foi 

além da normal pois, como dito 

acima, chegou a trabalhar um 

dia na empresa”, considerou. 

Desembargadores 
entenderam que empresa 

deve reparar os danos morais 
causados pelas expectativa 

frustrada do profissional 
     Celso Moredo observou que 

a empresa não apresentou argu-

mentos convincentes dos moti-

vos da dispensa do empregado. 

“Ora, a experiência média de-

monstra que não é possível ava-

liar um empregado, ainda que 

em contrato de experiência, em 

apenas um dia de trabalho”, ava-

liou. Para ele, ficou cabalmente 

demonstrado o dano moral. 

     O magistrado destacou ainda 

jurisprudência do TRT-18 e do 

TST no sentido de que a não 

concretização injustificada de 

uma promessa de contratação, 

quando já ultrapassadas as tra-

tativas normais do processo se-

letivo, é capaz de ensejar pre-

juízos morais àquele que teve as 

suas expectativas frustradas. 

Assim, a empresa deverá pagar 

ao trabalhador R$ 3 mil de 

indenização por danos morais. 

Já o pedido de danos materiais 

referente ao ressarcimento das 

duas parcelas do seguro-de-

semprego foi negado. A decisão 

foi unânime. N 

Fonte: TRT da 18ª Região (GO) 

Crea-ES emite 178 Autos de Infração em operação realizada 
em Aracruz e São Mateus 

 

Norminha 638, 26/08/2021 
Os semestres finais da universi-

dade são cheios de expectativas 

e embora haja desejo de termi-

nar o curso em breve, muitas 

dúvidas podem surgir na mente 

dos recém-formados e alunos. 

Uma das maiores preocupações 

de quem está começando no 

mercado de trabalho é conseguir 

um estágio enquanto ainda es-

tuda, o que às vezes é neces-

sário até para completar a carga 

horária, ou um emprego logo a-

pós a formatura. E com a crise 

econômica exacerbada pela 

pandemia Covid-19, esse perío-

do se tornou ainda mais apre-

ensivo.  

     De acordo com o último cen-

so do IBGE, a taxa de desem-

prego no Brasil era de 13,9% no 

último trimestre de 2020, sendo 

que 29,8% dos jovens entre 18 

e 24 anos, incluindo recém-for-

mados, estavam desemprega-

dos. Porém, com o desenvolvi-

mento da vacinação no país nes 

Norminha 638, 26/08/2021 
 

 A ação, realizada no fim do mês 

de julho nas cidades de Aracruz 

e São Mateus, faz parte do plano 

de interiorização do Conselho 

Regional de Engenharia e Agro-

nomia do Espírito Santo (Crea-

ES) e têm por objetivo ampliar a 

atuação da instituição, garantir a 

segurança da sociedade e valo-

rizar os profissionais habilitados 

através da abertura de mercado 

de trabalho. 

 

     Ao todo foram registrados 

178 Autos de Infração (AI) que 

derivam  da ausência  de  profis- 

 

sionais devidamente habilitados 

e registrados no Crea-ES, confi-

gurando exercício ilegal da pro-

fissão, e empresas que não pos-

suíam registros homologados  

 

te ano, o mercado brasileiro co-

meça a se recuperar, e o Indeed, 

o site número 1 de empregos no 

mundo, aponta que há um au-

mento de 23% na proporção de 

novas postagens de vagas para 

estágios, trainees e recém for-

mados. 

     Este crescimento das oportu-

nidades de emprego funciona 

como um importante impulso 

para ajudar os jovens a encon-

trar novos empregos, num mo-

mento em que a economia do 

país tenta se recuperar.  

     A tendência, segundo Felipe 

Calbucci, Diretor de Vendas do 

Indeed, sugere que as empresas 

estão interessadas em dar opor-

tunidades para recém-formados 

e estudantes devido à situação 

atual do país. “As organizações 

têm focado em programas de es-

tágio e trainee para o desenvol-

vimento de talentos para aumen-

tar a retenção e, muitas vezes, 

para suprir a carência de profis-

sionais qualificados que algu-

mas delas enfrentam. Como a e-

conomia do Brasil está se recu-

perando após a crise da Covid-

19, agora é o melhor momento 

para procurar aquele emprego 

dos sonhos, e é preciso estar 

preparado e tentar se destacar 

porque tem muita gente em bus-

ca de uma boa oportunidade 

também ”, diz Calbucci. 

     Mercado competitivo 

     Mesmo com um aumento da 

oferta, o mercado de trabalho 

segue bastante concorrido e, 

mesmo sem experiência prévia, 

é preciso garantir que o currí-

culo se destaque em meio a tan-

tos outros. Os jovens recém-for-

mados devem buscar alternati-

vas para construir seu currículo 

de  maneira  que  convença o re- 
 

 

no Conselho. 

     O Eng. Civil Leonardo Leal, 

gerente de fiscalização da insti-

tuição, comemorou o resultado 

da atuação e pontuou a importan 

 

 
Especialista dá dicas sobre como preparar um currículo sem 

experiência prévia de trabalho 

crutador que são os melhores 

candidatos para a empresa. 

     Para Calbucci, há alguns 

passos importantes a seguir ao 

escrever seu currículo sem ex-

periência. "Ao entrar no merca-

do de trabalho pela primeira vez 

e criar um currículo sem expe-

riência de trabalho prévia, é pre-

ciso se concentrar em outros fa-

tores que o ajudaram a desen-

volver um conjunto de habilida-

des profissionais, compartilhar 

seus maiores pontos fortes e 

destacar sua formação". 

     Para isso, é importante que 

os candidatos tenham em mente 

alguns aspectos importantes 

que devem ser considerados na 

hora de montar seu primeiro 

currículo de trabalho. 

     1. É importante revisar cuida-

dosamente tudo que foi escrito, 

demonstrar atenção aos deta-

lhes revisando o currículo em 

busca de erros de digitação, er-

ros gramaticais e inconsistên-

cias. Às vezes até amigos mais 

experientes ou um professor da 

faculdade poderá te ajudar nessa 

tarefa antes de enviá-lo a um re-

crutador. 

     2. Confiança. Os empregado-

res querem saber se você está 

orgulhoso de suas realizações e 

confiante em suas habilidades. 

Isso precisa refletir em seu cur-

rículo, por isso destaque os 

seus melhores e mais relevantes  

cia de ações como essa. “Esta-

mos colocando a missão do 

Crea-ES em prática e asse-

gurando à sociedade que o exer-

cício da Engenharia, da Agrono-

mia e da Geociências seja de-

sempenhado por profissionais e 

empresas legalmente habilita-

dos.”, afirmou. 

     Para o presidente do Conse-

lho, Eng. Jorge Silva, o plano de 

interiorização voltará à atenção 

para as regiões que há muito 

tempo estavam esquecidas pelo 

Conselho. “Vamos levar o Crea-

ES para todas as cidades do 

interior e garantir que nossa atu-

ação seja igualitária. A fiscaliza-

ção, a capacitação e o suporte 

aos profissionais será garantido 

à toda região do Espírito San-

to.”, completou. N CREAES 

pontos fortes e conquistas al-

cançadas até hoje. 

     3. Não se esqueça de ser ob-

jetivo. Os recrutadores costu-

mam ter vários currículos para 

revisar e podem gastar menos de 

um minuto lendo o seu. Seu 

currículo deve ser poderoso, 

mas breve. Imagine que é fácil 

para o recrutador entender rapi-

damente como seu histórico e 

experiência se alinham com a 

vaga oferecida. É aquela famosa 

máxima: menos é mais. 

 

     Metodologia 

     A fim de identificar a propor-

ção de novas postagens de pós-

graduação, a Indeed calculou a 

proporção de postagens de ju-

nho de 2020 a junho de 2021 

que continham os termos: 'esta-

giário', 'estágio', 'estágio', 'jú-

nior', 'recém formado', 'recém 

formado'. N 
Divulgue sua 

empresa aqui na 
Norminha e leve seu 
produto/serviço na 
palma da mão de 

mais de 4 milhões de 
profissionais 

Whats 
18 99765-2705 

 

Brasil tem um aumento de 23% nas postagens de vagas para recém 
graduados e estudantes em 2021, de acordo com o Indeed 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9372238
https://br.indeed.com/
http://www.creaes.org.br/creaes/PRINCIPAL/tabid/55/ctl/Details/mid/402/ItemID/10400/Default.aspx?d=95232869#prettyPhoto
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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SST é um prato cheio 
Norminha 638, 26/08/2021 
      Antes de iniciar a minha vida 

profissional na SST achava que 

esse serviço era mamão com 

açúcar, mas depois de mais de 

20 anos na área, posso dizer que 

já descasquei muito abacaxi e 

algumas vezes cheguei até a co-

mer o pão que o diabo amassou. 

     Já no primeiro emprego vivi 

uma situação em que eu estava 

com uma batata quente nas 

mãos, o terceirizado realizava a 

atividade todo irregular, dando 

sopa para o acidente. 

     Fui com muita sede ao pote, 

paralisei o serviço e dei logo 

uma advertência, mas rapida-

mente percebi que havia viajado 

na maionese. O gerente da ma-

nutenção chegou com cara de 

quem comeu e não gostou, per-

guntando porque eu tinha come-

çado já enfiando o pé na jaca. 

     Achei que ia ser fácil expli-

car, igual tirar doce da boca de 

criança, mas ao tentar vender 

meu peixe, acabei falando muita 

abobrinha. 

     O gerente deu uma chamada 

e concluiu dizendo que não se 

faz  uma  boa omelete  sem que- 

quebrar alguns ovos. 

     Depois desse dia percebi que 

rapadura é doce, mas não é mole 

não. Fui aprendendo a comer o 

mingau pelas beiradas, sabendo 

que de grão em grão a galinha 

enche o papo. 

     Não vá pensar que eu estou 

querendo cuspir no prato em 

que comi (e ainda como), hoje 

posso dizer que as coisas mu-

daram da água pro vinho, vou 

até puxar a brasa pra minha sar-

dinha, pois com mais experiên-

cia não tenho a sensação de es-

tar sempre com a batata assan-

do. 

     Não sou mais um Engenheiro 

de Segurança arroz de festa, já 

me sinto com a faca e o queijo 

nas mãos, porém não é todo 

trabalho que me dá água na 

boca, pois como em qualquer 

área nem todo serviço é sopa no 

mel. 

 

 

     Ainda meto a mão na massa 

e tento escolher as empresas 

mais seguras, infelizmente a 

carne é fraca e acabo me con-

vencendo que para manter meu 

filé, vez por outra preciso comer 

uma carne de pescoço, argu-

mentando que o que não mata 

engorda. Porém, vez por outra 

acabo levando alguns bolos. 

     Acho que já enchi muita lin-

guiça e vou começar a me des-

pedir falando para os recém for-

mados que tenham calma, pois, 

apressado come cru, falando pa-

ra os experientes que não adi-

anta chorar sobre o leite derra-

mado e lembrando para todos 

que pensam entrar na área de 

SST uma célebre expressão: 

“Quer moleza? Senta no pudim!” 

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. 

do Trabalho 

Leia mais no Segurito 179 

Acolhido pedido de indenização feito por trabalhadora 
brasiliense discriminada por ser mulher 

Norminha 638, 26/08/2021 
    A juíza Katarina Roberta Mou-

sinho de Matos Brandão, em e-

xercício na 4ª Vara do Trabalho 

de Brasília (DF), acolheu pedido 

de indenização por danos mo-

rais feito por uma trabalhadora 

discriminada em seu ambiente 

de trabalho, por seu superior hi-

erárquico, por ser mulher. De a-

cordo com a autora da reclama-

ção – que trabalhava como líder 

de operações -, seu coordena-

dor dizia que gestão de equipe 

não era coisa para mulheres. Na 

sentença, a magistrada lembra 

que a proteção à mulher contra 

discriminação tem estatura 

constitucional, é que é dever do 

Judiciário efetivar essa prote-

ção. 

     Admitida em janeiro de 2016 

como líder de operações, a tra-

balhadora conta na inicial que 

era humilhada em seu local de 

trabalho pelo coordenador. A-

lém de sempre apontar defeitos 

em seu trabalho, com reclama-

ções e críticas na frente de to-

dos, o coordenador teria dito 

que a equipe não era boa porque 

era coordenada por uma mulher, 

e que mulher não servia para co-

ordenar equipes. Ela diz que 

chegou a pedir demissão, mas 

foi convencida a permanecer no 

emprego pelo supervisor. Con-

tudo, alega que continuou pas-

sando situações vexatórias com 

o coordenador, que seguia di-

zendo que gestão não era coisa 

para mulher. Diante desse cená-

rio, a trabalhadora acionou a 

justiça requerendo indenização 

por danos morais. 

     Em defesa, a empresa afirma 

que a trabalhadora atuava como 

líder em um ambiente predomi-

nantemente masculino, o que 

demonstra que valoriza a diver-

sidade entre seus colaborado-

res. Diz que recebia feedbacks 

negativos, mas que estava satis-

feita com o trabalho da autora da 

reclamação, que só foi demitida 

em razão da perda de um con-

trato por causa da pandemia. 

     Legislação 

     De acordo com a magistrada, 

a proteção das empregadas con-

tra discriminação tem estatura 

constitucional, estando presente 

nos artigos 1º (incisos III e IV), 

3º (inciso IV), 5º (inciso XLI) e 7º  

 
Decisão é da 4ª Vara do Trabalho de Brasília (DF) 

 (incisos XXX e XXXI). Nesse 

sentido, ressaltou que o Brasil é 

signatário da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Mu-

lheres, que prevê, em seu artigo 

7º, a obrigação de adotar medi-

das que proíbam toda discrimi-

nação contra a mulher e a esta-

belecer proteção jurídica dos di-

reitos da mulher em base de i-

gualdade com o homem, garan-

tindo, “por meio dos tribunais 

nacionais competentes e de ou-

tras instituições públicas, a pro-

teção efetiva da mulher contra 

todo ato de discriminação”, to-

mando medidas apropriadas pa-

ra eliminar a discriminação con-

tra a mulher praticada por qual-

quer pessoa, organização ou 

empresa. 

     O combate à discriminação 

contra a mulher também é tema 

da Convenção Interamericana 

para prevenir, punir e erradicar a 

violência contra a mulher, de 

1994, lembrou a magistrada. O 

documento diz que violência 

contra a mulher é qualquer con-

duta baseada no gênero, que 

causa morte, dano ou sofri-

mento físico, sexual ou psicoló-

gico à mulher, tanto na esfera 

pública como na esfera privada. 

Já a Convenção nº 111 da OIT a-

firma que “todo e qualquer trata-

mento desigual, de caráter in-

fundado, em matéria de empre-

go ou profissão, que dificulte ou 

obstaculize o acesso e perma-

nência no emprego, a oportuni-

dade de ascensão e formação 

profissional, a igualdade remu-

neratória, bem como promova a 

violência e o assédio, constitui 

discriminação”. 

     Ainda de acordo com a ma-

gistrada, a discriminação contra  

a mulher foi incluída como tipo 

penal no Código Penal Brasilei-

ro. Segundo o artigo 147-B, é 

crime “causar dano à mulher 

que a prejudique e perturbe seu 

pleno desenvolvimento emocio-

nal ou que vise a degradar ou a 

controlar suas ações, comporta-

mentos, crenças e decisões, me-

diante ameaça, constrangimen-

to, humilhação, manipulação, i-

solamento, chantagem, ridícula-

rização, limitação do direito de ir 

e vir ou qualquer outro meio que 

cause prejuízo à sua saúde psi-

cológica e autodeterminação”. A 

pena prevista é de reclusão, de 

seis meses a 2 anos, e multa, se 

a conduta não constituir crime 

mais grave. 

     Assim, “diante da inércia da 

empresa em solucionar as a-

gressões psicológicas relatadas 

pela autora e comprovadas pela 

testemunha, corroboradas com 

o fato admitido pela defesa de 

que ela era a única mulher tra-

balhando em um ambiente mas-

culino, está caracterizado o ato 

ilícito ensejador do dano moral” 

TRT da 10ª Região (TO/DF) N 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://468b17be-8669-4429-bb63-5a9dab66c920.filesusr.com/ugd/b608fa_d1f339d2fb06416dac57e146e8086e2a.pdf
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9375252
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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O setor de EPIs no Brasil e no mundo 
Norminha 638, 26/08/2021 
Autor: Luís Vieira 

Revista Tecnicouro 
 

     No Brasil, a cada minuto, um 

trabalhador sofre algum tipo de 

acidente de trabalho. Em 2018, a 

Previdência Social registrou 

576.951 acidentes de trabalho, 

considerando somente os em-

pregados com carteira assinada. 

Um estudo realizado pela Fun-

dacentro - fundação ligada ao 

Ministério da Economia espe-

cializada na pesquisa sobre se-

gurança do trabalho - estima 

que, se forem incluídos também 

os trabalhadores informais e os 

autônomos, esse número pode 

chegar a 4 milhões de aciden-

tados a cada ano no Brasil.  

     Em 2018, o Instituto Nacio-

nal do Seguro Social (INSS) en-

cerrou o processo administra-

tivo relacionado ao tratamento e 

à indenização de sequelas de 

595.237 acidentes de trabalho. 

O total gasto, incluindo auxílios 

e benefícios, foi de aproxima-

damente R$ 12 bilhões. Cerca 

de 17% dos acidentados neces-

sitam apenas de cuidados médi-

cos leves, e podem seguir nor-

malmente seus trabalhos; 61% 

precisam ser afastados do em-

prego por um período menor do 

que 15 dias e, nestes casos, o 

empregador arca com o paga-

mento do salário do trabalhador; 

já 22% têm que ser afastados 

por mais de 15 dias, incluindo 

os casos em que resultam em 

incapacidade permanente (2% 

dos casos) e óbitos (0,4%), si-

tuações em que o dispêndio é 

muito maior e fica a cargo de to-

da sociedade. 

     Para evitar que os acidentes 

de trabalho e as doenças ocupa-

cionais aconteçam, especial-

mente os mais graves, é preciso 

conscientização por parte do 

empregador, a quem cabe dis-

tribuir os equipamentos adequa-

dos e fiscalizar o uso por parte 

dos trabalhadores; do  profissio-

nal quanto à utilização correta 

dos equipamentos recebidos; do 

poder público a quem cabe pu-

blicar as normas e emitir os Cer-

tificados de Autorização para a 

comercialização dos EPIs, e das 

empresas fabricantes, que preci-

sam submeter seus produtos a 

testes de comprovação da fun-

cionalidade.  

     De acordo com a Associação 

Nacional da Indústria de Mate-

rial de Segurança e Proteção ao 

Trabalho (Animaseg), em nível 

global o setor gera negócios na 

ordem de US$ 43,3 trilhões. So-

mente no Brasil, o faturamento 

chega a R$ 10,3 bilhões, por 

uma indústria que emprega mais 

de 100 mil trabalhadores. Em 

termos de manufatura, o País re-

presenta hoje cerca de 5% do 

volume de toda a produção 

mundial, e tem potencial para 

crescer  muito mais  em  pouco  

tempo. “Com o surgimento da 

pandemia, o segmento encon-

trou uma oportunidade única, de 

multiplicar por quatro a deman-

da por EPI no País”, aponta o 

presidente da entidade, Raul Ca-

sanova. 

     Mesmo com tanto potencial, 

o Brasil ainda não se destaca co-

mo exportador neste segmento. 

E esta é uma das bandeiras da 

instituição, que desde 2012 

mantém um projeto para a pro-

moção do produto nacional, 

com apoio da Agência de Pro-

moção às Exportações (Apex-

Brasil). 

     “O resultado da balança ex-

portação X importação de EPIs 

ainda é muito desfavorável para 

nós. Principalmente durante a 

pandemia quando, por desco-

nhecimento dos órgãos gover-

namentais, que sob o pretexto 

de que a indústria nacional não 

teria capacidade de atender a de-

manda, zeraram o imposto de 

importação até para EPIs que 

não são destinados à área mé-

dica, além de proibirem a ex-

portação”, lamenta Raul.  

     Desafios prioritários  

     Os principais desafios hoje 

para as indústrias fabricantes de 

equipamentos  de  segurança  e  

proteção são: 

     * Ter uma política  estatal  de  

desenvolvimento  da  indús-tria  

nacional de  EPIs,  tanto  dos  

produtos  finais quanto  das  ma-

térias-primas,  política esta  que  

possibilite  termos  um  nível de  

produção  local  adequado  e  

não sermos reféns da importa-

ção; 

     * Aproveitar a grande visi-

bilidade que os EPIs tiveram du-

rante a pandemia para aumentar 

a conscientização da população 

sobre a necessidade de preven-

ção e convencer os políticos da 

necessidade  de  se  defender  a  

indústria brasileira; 

     * Estender o atendimento a-

dequado a todos os trabalhado-

res brasileiros, pois com base 

nos levantamentos da entidade, 

somente 25% dos profissionais 

do País utilizam os EPIs apro-

priados aos riscos a que estão 

sujeitos; 

     * Evitar a avalanche de pro-

dutos importados sem qualquer 

certificação e que não atendem a 

legislação nacional; 

     * Manter os preços finais de  

produtos  brasileiros  em  pata-

mares  aceitáveis,  mesmo  com  

o  aumento  dos custos das ma-

térias-primas, nacionais e im-

portadas. 

     Avanços 

     Para solidificar a imagem do 

EPI brasileiro foi criada uma 

campanha de valorização dos e-

quipamentos e de divulgação da 

capacidade  que já  existe  no  

País.  Buscando  evitar a invasão  

dos produtos importados sem  

certificação, a fiscalização e as 

denúncias  junto  aos  órgãos  

competentes  foram  aumenta-

das.  Para manter os preços   fi-

nais, a saída é incentivar a in-

dústria nacional de matérias-

primas. 

     Entre  os  maiores  avanços  

do setor nos últimos anos no 

Brasil, a Animaseg ressalta o 

Comitê de EPIs junto a Associa-

ção Brasileira de Normas Técni-

cas  (ABNT),  o  ABNT/CB32,  

que congrega 23 Comissões de 

Estudo. Os trabalhos  estão  em  

pleno  funcionamento,  gerando  

as  Normas  Técnicas Brasileiras 

e participando de organismos  

internacionais  em  várias  áreas 

para  que  o  Brasil  permaneça  

nesse campo alinhado com as 

mais recentes atualizações. 

    Outra grande conquista é a 

certificação brasileira de EPIs, 

com a chancela do Certificado 

de Aprovação (CA) e reconhe-

cida  por  toda  a  indústria  e tra-

balhadores  brasileiros,  tendo  

alcance também no exterior. 

Além disso, o Brasil  é  reco-

nhecido  pelos  demais países  

como  uma  das  poucas  nações 

com  um  sistema  de  certifica-

ção  que está  sempre  atualiza-

da.  “Toda essa evolução  vem  

de  muitos  anos,  mas destaca-

mos principalmente a criação do  

Comitê  ABNT/CB32  em  1996,  

a revisão  da  Norma  Regula-

mentadora NR-06  em  2001,  a  

entrada  de  cinco linhas de EPIs 

no Sistema do Instituto Nacional  

de  Metrologia  Qualidade  e 

Tecnologia (Inmetro), de 2009 a 

2014, e  a  nova  revisão  da  NR-

06  que  está sendo  processada  

neste  momento”, destaca Raul. 

     Panorama do setor 

     Os maiores polos de produ-

ção de EPIs no Brasil estão loca-

lizados nas regiões Sul e Su-

deste. O mercado de EPI luvas 

fatura R$ 3,4 bilhões. No País 

existem 482 empresas de luvas 

de segurança com 3.700 luvas 

certificadas. 

     O mercado de EPI vestimen-

tas fatura R$ 2,9 bilhões. No 

País existem 614 empresas de 

vestimentas de segurança com 

3.936 vestimentas certificadas. 

A produção total é de 25 milhões 

de unidades. 

     O mercado de EPI calçados 

fatura R$ 2,1 bilhões. No País 

existem 181 empresas de calça-

dos de segurança com 2.213 

calçados certificados. A produ-

ção total é de 60 milhões de 

pares. 

     Panorama na União Europeia 

     No  último  mês  de  fevereiro,  

a  Ansell  -  empresa centenária 

que se tornou um dos grandes  

produtores  mundiais  de solu-

ções  voltadas  à  segurança e  

proteção  das  pessoas, apresen- 

tou  ao  Instituto  Brasileiro  de 

Tecnologia  do  Couro,  Calçado  

e Artefatos  (IBTeC)  o  panorama  

e tendências  em  legislação  pa-

ra Equipamentos  de  Proteção  

Individual  (EPI)  na  União  Eu-

ropeia (UE). A apresentação foi 

realizada no  formato  online  pe-

lo  diretor  de  Assuntos  Regula-

tórios  na Europa,  Guido  Van  

Duren,  que também  destacou  

aspectos  de legislações  em  

países  de  outras regiões fora da 

UE. 

     Ex-presidente  da  Federação 

Europeia  de  Segurança  (ESF)  

e líder em diferentes grupos de 

trabalho das normas técnicas 

CEN/ TC 162, ISO WG8, ISO TC 

94, ISO SC 13 e PG2, Guido ex-

plicou que a União Europeia cri-

ou a regulamentação  2016/425  

em  substituição  a  diretiva  89/ 

686.  A nova norma  foi  publica-

da  em  2016  e passou a vigorar 

a partir de abril de 2018, com 

um período de transição  até  a-

bril  de  2019.  A partir de então, 

todos os EPIs, para serem co-

mercializados  e  distribuídos  na  

UE,  precisam  estar  em confor-

midade  com  essa  regulação, 

que hoje vigora nos 27 países  

membros  e  em  cinco  outras 

nações  -  Islândia,  Liechtens-

tein, Noruega, Suíça e Turquia.  

     Lembrando que  estão  acon-

tecendo várias mudanças acerca 

das  exigências  para  produção, 

testagem, comercialização e uso 

de  EPI  no  mundo  inteiro,  Gui-

do Van  Duren  comparou  os  a-

justes que as empresas preci-

sam fazer para  que  seus  pro-

dutos  estejam em  conformida-

de  com  as  diretrizes  de  cada  

mercado  à  montagem  de  um  

quebra-cabeça.  “É um mercado 

muito desafiador, o ideal é que 

houvesse um padrão, uma nor-

ma  comum  aplicada  no mundo  

inteiro  em  vez  de  se  ter várias  

normas  diferentes,  algumas  

delas  funcionando  claramente  

como  barreiras  técnicas para  a  

entrada  de  produtos  nos mer-

cados”, ponderou. 

     Um aspecto  bem  positivo, 

elencado  pelo  painelista  é  que 

a  maioria  das  regulamentações 

existentes  em  várias  partes  do 

mundo  estão  alinhadas  com  

as normas estabelecidas pela 

Europa, onde os EPIs são classi-

ficados em  três  categorias,  de  

acordo com  o  nível  de  pro-

teção  necessário  contra  os  ris-

cos  oferecidos aos profissio-

nais durante a realização do tra-

balho.  

     As categorias I, II e III se re-

ferem respectivamente a risco 

baixo, intermediário  e  alto,  e  

para cada  uma  delas  são  emi-

tidas diferentes  certificações  

comprovando a caracterização 

das propriedades necessárias 

para todos os  tipos  de  EPI  que,   

após serem aprovados,   

recebem  a  Declaração de 

Conformidade. 

     Essa declaração 

precisa acompanhar 

o  produto  certifi- 

cado ou estar 

disponível em 

um link. 

Neste caso, 

a infor- 

mação 

do 

 

 

 

endereço 

online onde está dispo- 

nível a declaração precisa cons-

tar junto do manual de instru-

ções do EPI. 

     Categorias 

     Categoria 1 - O fabricante 

tem que mencionar também nas 

instruções que o produto deve 

ser usado somente na proteção 

de riscos mínimos. 

     Categoria 2 - A agência certi-

ficadora testa os produtos e 

compara a documentação técni-

ca com os resultados dos testes. 

Se estiver tudo certo, o fabri-

cante recebe o certificado e emi-

te a Declaração de Conformi-

dade. 

     Categoria 3 - Os produtos 

precisam vir acompanhados de 

documentação técnica emitida 

por um laboratório independen-

te instalado na União Europeia. 

O laboratório recebe o produto 

do fabricante e realiza os testes 

para comprovar a veracidade do 

que o fabricante informa. Além 

disso, todo o ano é realizada 

uma auditoria na empresa com 

nova testagem do produto atra-

vés da agência notificadora, que 

verifica se o sistema garante 

uma produção com a qualidade 

necessária. 

     Rastreamento 

     Para dar ainda mais seguran-

ça ao fabricante existe um siste-

ma que mapeia toda a cadeia de 

suprimento. Um dos principais 

objetivos desse controle é agir 

rapidamente no caso de aconte-

cer alguma não conformidade 

técnica com um EPI, que resulte 

na necessite de  recall  (solici-

tação  de  devolução de um lote 

ou de uma linha inteira de pro-

dutos,  decorrente  da  descober-

ta de  algum  impedimento  à  se-

gurança do usuário). “O sistema 

visa a facilitar a devolução  e  

troca  do  EPI  quando surgir  um  

problema  sério,  que  poderia  a-

fetar  a  segurança  e  a  saúde  

dos usuários, como por exem-

plo o caso de uma roupa que 

deveria ser resistente à  ação  de  

produtos  químicos,  mas  o ma-

terial utilizado começa a apre-

sentar  rasgos  ou  buracos  pe-

los  quais  as substâncias  pode-

riam  transpassar”, explica. 

               Assim como  acontece                

               no  Brasil,  a validade 

               da certificação na Euro     

pa                foi estabelecida  em   

                 cinco anos.  Passado              

es              este  período,  os pro        

r                dutos  precisam                 

n                 novamente passar      

p                 por uma bateria de    

t                                      de testes                   

co                                        que                             

m                                    compro 

                                        vem  a                    

                                            sua    

                             eficácia em si 

                           tuações de ris- 

                                          co ao 

                                     usuário, 

sempre levando em conta a ca-

tegoria para qual são oferecidos. 

“Mas, mesmo se, dentro deste 

período, acontecer alguma mu-

dança na característica de um 

produto  certificado,  ele  deve  

passar por todo o processo de a-

valiação novamente para revali-

dar a sua certificação”, observa 

Guido. 

     Além da  necessidade  de  

certificações,  a  União  Europeia  

ainda  imputa uma  série  de  res-

ponsabilidades  ao produtor, ao 

importador e também ao distri-

buidor de EPIs. O produtor pode 

ser tanto uma pessoa física 

quanto jurídica, e geralmente é 

ele o “dono” da certificação  e  

também  o  responsável por  dis-

ponibilizar  o  produto  para  o 

mercado. Mesmo se a empresa 

estiver sediada em um país, mas 

a produção é feita em outro, 

ainda assim ele é o proprietário 

da marca e irá responder pelo 

produto ofertado. 

     Quando a empresa produtora 

não tem  a  sua  base  instalada  

em  algum dos  países  da  União  

Europeia,  o  responsável  pela  

colocação  do  produto neste  

mercado  é  do  importador,  e  é 

ele quem vai ser chamado para 

dar explicações no caso de o 

produto apresentar algum pro-

blema. 

     O outro elo desta cadeia é o 

distribuidor, que assume res-

ponsabilidades mais específi-

cas, pois apenas realiza a dis-

tribuição,  sem  fazer  parte  do  

processo  de  produção,  certifi-

cação  do produto  e  tampouco  

é  o  responsável pela entrada do 

mesmo na UE. 

     Transparência 

     O  fabricante  deve  garantir  

que  o EPI  é  seguro  quanto  às  

suas  propriedades e que foi ela-

borado a partir de materiais  

também  seguros,  ou  seja, além  

de  preservar  a  integridade  do 

trabalhador quanto aos riscos 

inerentes às profissões, não de-

ve usar materiais que tenham em 

sua composição substâncias  

potencialmente  nocivas à saúde 

do  usuário.  Mas  se em  algum  

Continua na página09/14 
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dos componentes houver a pre-

sença de substância de uso res-

trito, ela deve estar  de  acordo  

com  a  legislação  específica e o 

usuário ser alertado sobre a sua 

presença e os riscos que podem 

ser oferecidos. Tudo isso, com a 

comprovação de normas especí-

ficas para cada tipo de EPI. 

     Sempre que  se  verificar  que  

algo está errado em um produto 

ou lote, é preciso aplicar ações 

corretivas. E, se for o caso,  avi-

sar  as  autoridades  na União 

Europeia. Os produtos sofrerão 

recall, sendo substituídos por  

outros, adequados ao uso. 

     Para garantir  a  transparên-

cia,  é preciso ter na embalagem 

 

 

ou no próprio EPI a indicação do 

nome e o endereço  do  respon-

sável  pelo  produto na União 

Europeia, que passa a ser o pon-

to  focal  para  contato  caso  sur-

ja algum problema. No caso da 

Ansell, o endereço de Bruxelas é 

sempre mencionado como o lo-

cal para contato. 

     A Declaração de Conformi-

dade de um EPI tem que estar 

disponível por 10 anos a partir 

da data em que o equipamento é 

lançado no mercado, mesmo 

que ele deixe de ser produzido. 

Os manuais de instruções hoje 

ainda são em  papel,  mas  por  

questões  de  sustentabilidade,  

a  União  Europeia  está buscan- 

a  União  Europeia  está buscan- 

 

 

do  alternativas  para  reduzir  o 

uso de papel, como disponibi-

lizar essas instruções online ou 

usar sistema de QR Code, por 

exemplo. “Este é um desejo dis-

seminado por toda a União Eu-

ropeia, mas são 27 países que 

precisam discutir e alinhar os 

procedimentos  antes  de  se  to-

mar  qualquer  decisão”, salien-

ta. 

     Considerando que o ideal é 

se ter uma  única  orientação  

para  notificar ou  testar,  reco-

nhecida  no  mundo  inteiro, em-

bora isso não deva acontecer tão 

cedo, ele conta que a União Eu-

ropeia  está  permanentemente  

em  contato com outras federa-

ções de outros países,  como  a  

Animaseg  do  Brasil, sempre 

tentando construir uma aborda-

gem uniforme para o setor de 

EPIs. 

     “A partir desses contatos, 

notamos que existem semelhan-

ças nos processos,  mas  tam-

bém  diferenças  muito impor-

tantes.  Por  isso  é  fundamental 

que se estabeleçam essas dis-

cussões, ainda mais em um mo-

mento de pandemia  como  este,  

em  que  as  coisas estão mu-

dando rapidamente”, contextua-

lizou. 

     Responsabilidade comparti-

lhada 

     Na União Europeia, a res-

ponsabilidade é compartilhada. 

O importador precisa ser alguém 

estabelecido na UE e ele tem o- 

brigação de importar somente 

EPIs que estejam em confor-

midade com as exigências no 

mercado europeu, inclusive com 

as marcações corretas de acordo 

com o uso. Pois ele vai assumir 

toda a responsabilidade de levar  

aquele produto para o mercado. 

O nome dele vai aparecer junto 

da marca e o seu endereço na 

União Europeia também. Desta 

forma, se o importador tiver o 

conhecimento de que um pro- 

duto representa risco por não 

estar em conformidade, ele tem 

a obrigação de informar as au-

toridades legais que há um pro-

blema com o produto. Então até 

certo ponto o importador tem 

que controlar o fabricante tam-

bém. 

     O importador também tem 

que garantir que o transporte e a 

armazenagem não ameaçam a 

conformidade daqueles EPIs. 

     Cada país da UE é respon-

sável pelos seus controles in-

ternos, mas está sendo implan-

tada uma nova regulamentação 

para a região. “Se trata de uma 

regulação específica para um 

controle mais justo deste mer-

cado, pois mesmo lá existem 

países onde os controles são 

mais restritos e outros que ainda 

permitem a entrada de produtos 

sem qualidade, e isso não pode 

mais acontecer, se buscamos 

estabelecer um mercado único”, 

enfatiza Guido Van Duren. Outra 

razão para a existência desta re-

gulação nova, segundo ele, é 

que há uma crescente quantida-

de de produtos ilegais entrando 

no mercado especialmente devi-

do à Covid-19. Mas esta não é 

uma regulamentação aplicada 

somente aos EPis. A norma é 

estendida a todos os produtos 

que entram no mercado.  

     Esta regulação também exige 

interação e cooperação das au-

toridades entre fronteiras. Desta 

forma, os países têm que in-

formar uns aos outros, caso sur-

ja algum produto fora de con-

formidade, para tentar barrar a 

entrada em algum dos outros 

países. Pois, antes desta regula-

mentação nova, muitas vezes 

um fabricante que teve o seu 

produto barrado em um país, o 

colocava novamente em um 

contêiner e o enviava para outro 

mercado. Hoje isso não é mais 

possível. 

     “Como as exigências são 

muito fortes, existem ainda no 

mercado produtos que não estão 

em conformidade com a norma 

e nunca foram certificados. Esse 

controle vai facilitar a remoção 

de EPIs perigosos do comércio”, 

reforça. 

     Uma curiosidade é que para 

as forças armadas as regras são 

diferentes, os militares mesmos 

definem as suas regulações, e 

elas variam de acordo com cada 

País. 

     Os sistemas de outros mer-

cados 

     REINO UNIDO - Desde o dia 

1º de Janeiro deste ano, o Reino 

Unido não faz mais parte da 

União Europeia e passou a ter 

sua lei própria. A partir desta no 

 

va realidade, já se construiu um 

acordo de tarifas alfandegárias 

entre a União Europeia e o Reino 

Unido, mas a questão da regu-

lamentação de EPIs ainda não 

avançou. A tendência é que si-

gam as mesmas normas da re-

gulamentação 2016/425. A úni-

ca diferença é com a necessi-

dade de um endereço, que neste 

caso, passa a ser no Reino Uni-

do e não na UE, e este endereço 

deverá ser informado junto do 

produto. Mas isto no caso de a-

penas três países do Reino 

Unido - Inglaterra, Escócia e 

País de Gales, que usam o selo 

“K” - já a Irlanda do Norte, ape-

sar de fazer parte do Reino Uni-

do, continua a usar o selo “C” da 

União Europeia. 

 

     ARÁBIA SAUDITA - Para a 

certificação o produto tem que 

passar pela aprovação de uma  

Agência  Certificadora  do  pró-

prio  país,  mediante  testes  in-

dependentes  para  obter uma Li-

cença de Comércio. Essa licença 

é emitida por outra entidade, 

responsável também pelo pedi-

do para Registro e Certificação à 

Agência Certificadora. Mas não 

são os fabricantes quem tratam 

dessas solicitações todas. Eles 

devem recorrer sempre ao distri-

buidor local, que acompanha to-

dos esses trâmites. Quanto aos 

testes, eles aceitam os resulta-

dos de testes físico-mecânicos e 

de substâncias restritas realiza-

dos pela UE. Baseados nos tes-

tes, eles fazem uma revisão e e-

mitem um certificado de produ-

to. Ainda verificam as condições 

do armazém onde os produtos 

estão acondicionados e se os 

produtos nas caixas correspon-

dem ao que está descrito nos 

documentos. 

 

     EMIRADOS ÁRABES – tam-

bém bastante similar com a UE, 

classificam os produtos em três 

categorias, de acordo com o ní-

vel de proteção necessário – ris-

co baixo, médio e alto. É um 

sistema de autocertificação, com 

Declaração de Conformidade. 

Os processos de aceitação são 

todos administrativos, com base  

nos testes já existentes. Local-

mente é feita uma ficha técnica. 

Somente para a categoria 3 é 

exigido o selo EQM, que atesta 

que o produto passou por uma 

auditoria e está em conformi-

dade. Há ainda uma necessidade 

de auditoria dos processos na 

própria fábrica. Este logo é vá-

lido por três anos. Os EPIs cate-

goria 2 podem ter somente o 

selo da UE, entretanto esta chan-

cela tem validade de apenas um 

ano. A cada ano, precisam ser 

novamente testados. Mas as 

empresas que fornecem EPIs 

classe 2 podem implantar a cer-

tificação EQM e, desta forma, 

terem a sua certificação válida 

por três anos, mas elas também 

terão que passar por auditoria 

dos seus processos. 

 

     UCRÂNIA - a Ucrânia, embo-

ra seja uma das nações euro-

peias que não fazem parte da UE, 

implantou regulações específi-

cas para EPIs totalmente alinha-

das com a regulação da União 

Europeia. O país aceita tanto os 

testes quanto os certificados a-

tuais de agências certificadoras 

da UE. 

 

     MALÁSIA - na Malásia a tes-

tagem precisa ser feita por uma 

agência externa, e esta agência  

emite  um  relatório  dos  resulta-

dos.  Com  base  neste  relatório  

é  solicitada  uma aprovação es-

pecífica no Departamento de 

Saúde e Segurança, que é seme-

lhante à Secretaria do Trabalho 

do Brasil. Este sistema, porém, 

serve de certa forma como uma 

barreira econômica, pois é mui-

to caro para testar os produtos 

de fora, além de ser muito tra-

balhoso. A certificação tem vali-

dade anual, e a cada ano tam-

bém é feita uma auditoria na fá-

brica, para que os produtos a-

provados recebam o selo. 

 

     IRAQUE - no Iraque também 

o processo é muito caro. O país 

exige uma certificação de uma a-

gência local. Esta agência realiza 

Continua na página 10/14 
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zado, o produto precisa ter o CA 

com a validade em dia e o nú-

mero do CA precisa estar grava-

do no produto - todo equipa-

mento de proteção individual 

tem que ostentar o número do 

Certificado de Aprovação - é ne-

le que constam as informações 

sobre a validade deste CA e 

consequentemente do equipa-

mento de proteção. Vencido o 

prazo de cinco anos, a empresa 

tem que revalidar o EPI, para ob-

ter novo certificado, passando 

novamente seus produtos pelo 

processo de ensaios laboratori-

ais para comprovar todas as 

suas propriedades. O supervisor 

técnico do Laboratório Físico 

Mecânico do IBTeC, Marcelo 

Lauxen, conta que até o ano de 

2008, as normas NBR tinham 

somente validade nacional, na 

época, os testes eram realizados 

nos materiais utilizados em cada 

parte dos produtos - biqueira, 

cabedal, sola etc. Mas a norma 

não avaliava a interação entre os 

materiais. Posteriormente, as 

normas ISO foram adotadas pelo 

Brasil depois que surgiu a preo-

cupação de se ter uma normati-

zação com reconhecimento in-

ternacional. Nessa evolução, o 

que se passou a avaliar são os 

produtos acabados e hoje, além 

da proteção, o mercado busca 

materiais que proporcionem 

conforto para o usuário. 

     Dos insumos aos produtos 

finais, a ordem é inovar 

     O setor de  fornecimento  de  

EPIs  tem  a  peculiaridade de ser 

uma espécie de escudo protetor 

dos trabalhadores, fornecendo 

os equipamentos que vão fazer 

toda a diferença no quesito se-

gurança,  evitando  desta  forma  

que  acidentes aconteçam  ou,  

quando  acontecerem,  que  o  

trabalhador tenha um mínimo de 

proteção  quanto  à  preservação  

 

da sua saúde e integridade físi-

ca. Mas para que  os   equipa-

mentos  estejam  disponíveis, a-

tendendo  as  normas  técnicas  

e  propriedades  específicas  pa-

ra  cada  atividade,  há  antes  to-

da  uma preocupação por parte 

da cadeia de fornecimento. 

   Insumos, componentes  e  má-

quinas  são  atualizados diaria-

mente para que as soluções de-

senvolvidas evoluam da melhor 

forma possível para atenderem  

as  necessidades  dos  fabrican-

tes,  trazendo as principais tec-

nologias embarcadas aos pro-

dutos finais. 

     É o que vemos a seguir, com 

exemplos de tecnologias  dispo-

níveis  para  os  fabricantes  de  

EPIs, principalmente calçados e 

luvas, que na sequência mos-

tram também seus desenvolvi-

mentos. 

 

     Insumos 

     Uma das  principais  fornece-

doras de soluções em sistemas 

de poliuretanos e TPU para a 

indústria calçadista na América 

do Sul, a Basf atua no mercado 

brasileiro há quase 30 anos. Pa-

ra o segmento de calçados de 

segurança, oferece  sistemas  de  

PU  e  TPU  entre outras solu-

ções usados na fabricação de 

componentes como solas, en-

tressolas e palmilhas.  

     De  acordo  com  o  especia-

lista  de Mercado  Footwear  da  

Basf,  Rudnei Assis,  as  inova-

ções  permitem  maior versatili-

dade e criatividade no design 

para calçados, além de contri-

buir para a  fabricação  de  EPIs  

com  maior  conforto, durabili-

dade e performance. 

     Entre as  soluções  inovado-

ras,  a empresa  destaca  o  Elas-

topan  Green, um  produto  de-

senvolvido  a  partir  da sinteti-

zação  de  Poliol  Poliéster,  re-

sultando  em  um  solado  que  

contém 45%  de  matérias-pri-

mas  de  fonte  renovável.  O  sis-

tema  tem  desempenho igual ao 

de um solado produzido com 

sistema de PU convencional, 

com performance,  durabilidade  

e  propriedades  mecânicas  

também  semelhantes, podendo  

ser  facilmente  aplicado  uti li-

zando  os  mesmos  equipamen-

tos  de moldagem e técnicas de 

produção.  

     “Em  termos  de  funcionali-

dade,  o solado  em  Elastopan  

oferece  melhorias  importantes,  

como  uma  maior proteção  à  

hidrólise,  resistência  à baixas 

temperaturas, melhora do grip 

(que  evita  escorregamentos)  e  

maior durabilidade”, assegura o 

especialista. 

 

 

Entre os desenvolvimentos, há 

 

     A Magma desenvolveu e pa-

tenteou a linha  de  materiais  pa-

ra  palmilhas, couraça  e  con-

traforte  Tubox,  que,  de acordo 

com o diretor Fernando Nicory, 

se trata de um material pioneiro 

com maior conteúdo reciclado e 

reciclável do mercado, aliando 

não só a sustentabilidade mas 

também performance. “É um 

material mais resistente, flexível, 

impermeável,  termoconformá-

vel,  sem cheiro e livre de subs-

tâncias restritas”, assegura Fer-

nando. 

     A  tecnologia  criada  no  Bra-

sil  e disponibilizada  mundial-

mente  é  produzida a partir da 

mistura de diferentes  tipos  de  

plásticos  de  difícil  reuso e  que  

por  este  motivo  não  possuem 

valor na cadeia de reciclagem, 

sendo geralmente destinados a 

aterros sanitários. Este material 

agora é utilizado em  palmilhas  

para  calçados  e  botas, coura-

ças,  contrafortes  e  também  em 

peças de proteção uma vez que 

pode ser termo conformado. 

Outro desenvolvimento da Mag-

ma é a  Ortholite,  maior  marca  

de  palmilhas mundialmente 

com produção no Brasil.  A Es-

pugum/Ortholite  possui  a mais 

ampla gama de formulações de 

espumas  de  célula  abertas  

para  todos os segmentos de 

calçados,  e não poderia ser di-

ferente no segmento de calçados 

de segurança. 

 

    Todas as  formulações  Ortho-

lite recebem antimicrobiano em 

sua composição  agregando  es-

ta  propriedade também  ao  po-

límero  e  não  apenas superfi-

cialmente  no  tecido,  oferecen-

do  excelente  controle  da  umi-

dade nos  pés,  uma  vez  que  

são  respiráveis e proporcionam 

conforto, resiliência e não defor-

mam. Além disso, as diferentes 

densidades, durezas e formula-

ções podem  ser  combinadas  

sob  medida de  acordo  com  o  

projeto  do  cliente. “Desde o  

início  a  Ortholite  se  preocupa 

com a sustentabilidade e utiliza 

Poliol de origem vegetal e pó de 

borracha  em  sua  composição.  

Um  dos destaques e com muito 

sucesso em EPI calçados é a 

Ortholite Reciclada com 98%  de  

conteúdo  reciclado  em  sua 

composição”, comenta Fernan-

do, lembrando que a mais re-

cente inovação é a fórmula Or-

tholite  ESD, que   confere o que  

há de mais avançado e moderno 

em  proteção  contra  descargas  

elétricas para calçados. 

     A  Romana  é  uma  empresa  

química, originalmente brasilei-

ra, que fabrica e desenvolve uma 

extensa variedade de produtos 

para o setor calçadista, gráfico, 

construção civil e plásticos em 

geral, atuando no segmento de 

tintas. Suas operações para o 

mercado externo  correspondem  

a  mais  de  50%  do volume a-

nual de venda, estando presente 

em todos os mercados da Amé-

rica Latina e  América Central. 

    No mercado brasileiro, a mar-

ca pode ser encontrada em pra-

ticamente todos os estados, seja 

por canal de venda direta ou dis-

tribuição. 

     Entre seus fornecimentos pa-

ra indústrias de  calçados  de  

segurança, itens  como  máster-

batch  (concentrado  de  pig-

mento,  carga  e/ou  aditivo em 

resinas termoplásticas), solven-

tes, desmoldantes,  limpadores  

e  sistemas de  Poliuretano,  

sempre  trabalhando com  duas  

linhas  de  produtos  -  uma com  

produtos  não  controlados  e  

outra  com  produtos  controla-

dos,  os quais  recebem  a  deno-

minação  Free. “Nessa linha  não  

utilizamos  ftalatos, metais pesa-

dos (cromo, chumbo e níquel),  

formoldeídos  entre  outros  pro-

dutos  controlados  pelo  regula-

mento europeu  REACH  e  por  

outras  normas internacionais  

de  políticas  de  sustentabili-

dade  e  uso  de  substâncias  

com uso  controlado  e  restrito”,  

observa  o gerente comercial da 

Romana Química, Iuri Patuzzi. 

     O gerente conta que estes 

produtos são amplamente utili-

zados em calçados de seguran-

ça, nicho que a empresa tem 

maior atuação. Atualmente as 

vendas para empresas de calça-

dos de segurança correspondem 

a 22% dofaturamento com  ten-

dência  de  alta. Tendo como fo-

co o mercado de EPI, a meta de 

crescimento neste setor é de 

15%. 

     Vale ressaltar que o REACH 

determina que os fabricantes e 

fornecedores devem disponibili-

zar, ao longo da cadeia de a-

bastecimento, informações so-

bre os riscos gerados pelas su-

bstâncias e as formas de os 

combater. Exige igualmente que 

as empresas ou os particulares  

que  utilizam  substâncias quí-

micas, isoladamente ou em mis-

turas, nas suas atividades in-

dustriais ou profissionais,  

transmitam  informação aos pro-

dutores e fornecedores de pro-

dutos  químicos  ou  à  Agência 
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os testes, baseando-se na docu-

mentação que acompanha os 

produtos. Também fazem audi-

torias anuais nas fábricas, o que 

encarece bastante o processo. 

Igualmente neste país é preciso 

obter uma Licença de Comércio. 

 

     BRASIL - No Brasil, quem re-

gulamenta hoje é o Ministério da 

Economia, através da Secretaria 

do Trabalho, de onde partem as 

portarias e normativas tanto para 

a produção quanto para a tes-

tagem e emissão das autoriza-

ções de comercialização. A Nor-

ma Regulamentadora que define 

os parâmetros de segurança pa-

ra os EPIs é a NR-06, que prevê, 

inclusive a responsabilidade de 

todas as partes - do emprega-

dor, do empregado e do fabri-

cante do equipamento com 

comprovação das propriedades 

através de um laboratório cre-

denciado. Sobre a certificação 

em si, a supervisora técnica do 

Laboratório de EPIs Luvas e 

Vestimentas, Manuela Almada 

Alves, explica que a base de toda 

a produção de EPIs é o Certi-

ficado de Aprovação (CA), con-

cedido pela Secretaria do Traba-

lho. E para a empresa poder 

conquistar esse certificado, ela 

precisa passar por várias etapas, 

entre elas os testes laboratoriais 

do IBTeC ou de outro laboratório 

autorizado, os quais passam por 

auditorias externas para a com-

provação tanto da capacitação 

da equipe técnica, quanto das 

condições físicas do local, da 

calibração dos equipamentos e 

do cumprimento das normas pa-

ra os ensaios. Para estar legali- 

 

 
 Europeia dos Produtos Quími-

cos (ECHA). 

 

     Componentes 

     Desde sua fundação em 

1988, a Formax tem na pesquisa 

e no uso de tecnologias com-

prometidas com a sustentabili-

dade do planeta uma de suas 

prioridades. Sempre trabalhan-

do em ações de redução dos im-

pactos negativos das suas ativi-

dades no meio ambiente, ofere-

ce toda a linha de componentes 

estruturais para calçados de se-

gurança - couraças para a parte 

frontal, contrafortes para estru-

tura traseira do calçado, reforços 

e palmilhas de montagem.  

     No segmento de contrafortes, 

o grande diferencial é a linha ex-

clusiva para calçados  de  segu-

rança  dublada  com  o avesso 

do cliente, reduzindo processos 

e proporcionando economia. 

“Os contrafortes, quando entre-

gues desta forma, reduzem pro-

cessos na linha de montagem do 

calçadista, trazendo economia  

significativa de tempo e dos 

custos de produção e de logís-

tica, além da garantia de que o 

resíduo terá o tratamento ade-

quado”, salienta a coordenadora 

de vendas Liziane Lanes dos 

Reis, sublinhando que todas as 

linhas da Formax de couraças e 

contrafortes termoplásticos são 

possíveis de serem recicladas. 

    “Buscamos sempre trazer  so-

luções para o segmento de cal-

çados ocupacionais e de segu-

rança e proteção”, ressalta Lizi-

ane, complementando com a a-

firmação  de  que  a  empresa  

desenvolve  em conjunto com 

clientes do setor na região Sul 

produtos personalizados para o 

mercado,  que  levaram  em  

consideração  os requisitos 

mais apontados pelos consumi-

dores - leveza, conforto e resis-

tência. Lembrando  que  a  For-

max  sempre  atuou  no mercado 

de EPI e tem muita confiança de 

que o setor será cada vez mais 

representativo em sua importân-

cia para a atuação comercial, ela 

afirma que a meta a curto e mé-

dio prazo é aumentar a partici-

pação da  empresa  em  outros  

estados,  consolidando-se como 

referência no fornecimento de 

componentes de alta perfor-

mance para EPI calçados. 

     Com  um  volume  mensal  de  

seis  mil pares de fôrmas, a For-

mello  lembra  que  as empresas 

Continua na página 11/14 
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de EPI sempre foram muito im-

portantes para a saúde e segu-

rança dos trabalhadores, e hoje, 

devido ao quadro pandêmico, 

são ainda muito mais necessá-

rias. “Estas empresas souberam 

manter a sua importância para o 

mercado durante a pandemia, 

pois sempre estão atrás de no-

vas  tecnologias  para  cuidar do 

 

bem-estar dos nossos trabalha-

dores”, comenta o diretor da 

empresa, Matheus Mello. Com 

um faturamento anual na ordem 

de cinco milhões de reais, dos 

quais em torno de 30 a 35% têm 

como origem as indústrias de 

EPI calçados, a Formello está 

sempre buscando novos clien-

tes através de visitas, participa-

ção em feiras e investindo em 

publicidade em revistas do se-

tor. Ajudar as empresas ofere-

cendo todo apoio necessário 

desde a criação do sapato, faz 

parte da estratégia para fidelizar 

os clientes, conquistar novos 

mercados, e ser  referência  em  

fôrmas  para  calçados de segu-

rança, tendo cada vez mais o fo-

co apontado para o nicho de fôr-

mas para injeção direta no ca-

bedal. 

 

     A Freudenberg Não-Tecidos 

oferece uma série de materiais 

para as indústrias de  EPIs,  co-

mo  microfibras  acamurçadas, 

forros  e  avessos  transpiráveis,  

palmilha antiperfurante,  condu-

tiva  e  para  injeção direta de PU, 

membranas impermeáveis e for-

ros water proof de alta perfor-

mance. O supervisor técnico, 

Daniel Locks, explica que os 

artigos são produzidos com ma-

térias-primas  de  alta  qualidade  

que  atendem  a  especificações  

quanto  a  gestão de substâncias 

restritas, e vários produtos apre-

sentam fibras recicladas na sua 

com- posição.  

     Temos importante atuação 

no nicho de EPIs de diferentes 

classes de proteção e  os  nos-

sos  materiais  são  utilizados  

em botas  e  calçados  de  pro-

teção”,  sustenta Daniel, refor-

çando que a empresa constan-

temente desenvolve alternativas 

para o segmento. “Hoje, a Freu-

denberg Performance Materials 

conta com soluções em não-te-

cidos  e  tecidos  que  atendem  

elevados  requisitos  de  segu-

rança,  apresentando ótimo de-

sempenho e durabilidade, consi 

derando  fatores  econômicos  e  

boa processabilidade”, finaliza. 

 

     Luvas 

     Considerando  que   o  port-

fólio de luvas da JGB Luva Kou-

ríon 2003 é  o  que  oferece  mais  

impacto  e  performance  para  o  

mercado,  a  gerente de Contas 

Internacionais da empresa, Lui-

za  Brasil,  enfatiza  que  atual-

mente o nicho mais significativo 

de distribuição desta linha são 

as siderúrgicas, devido à com-

plexidade e aos altos riscos dos 

processos, necessitando, por-

tanto, que  os  trabalhadores  uti-

lizem  luvas que  ofereçam  pro-

teção  e  conforto atendendo as 

normas vigentes de segurança e 

certificação. 

    “São luvas  para  toda  e  qual-

quer indústria  que  necessita  de  

proteção para  calor  de  contato,  

calor  convectivo  e  projeções  

contra  respingos  de metais  em  

fusão  e  processos  similares”, 

pontua Luiza. 

     Lembrando que  o  uso  é  in-

dicado também  para  a  proteção  

contra  chamas, calor radiante, 

perfuração, corte, rasgo e abra-

são, por exemplo, ela destaca 

que esses EPIs são o carro-che-

fe das  vendas  totais  da  em-

presa,  especialmente  por  pro-

porcionarem  excelentes resulta-

dos no combate a riscos mecâ-

nicos e térmicos, sendo nível 

máximo de calor de 500ºC por 

contato, e oferecem acabamento 

interno confortável para a mão 

do usuário. 

     A linha Kouríon conta com 

design elaborado para trazer 

também maior durabilidade ao 

EPI. Em sua confecção é utili-

zado couro tipo raspa desen-

volvido  para  altas  temperatu-

ras,  juntamente com tecido alu-

minizado. Possui proteção de 

artérias e costuras de aramida de 

alta qualidade. O forro fixo é em 

lona flanelada. 

 

     “Com o  avanço  das  tecno-

logias de fios sintéticos, a in-

dústria de luvas para  segurança  

e  proteção  do  trabalho  conse-

gue  desenvolver  produtos mais  

leves  e  confortáveis  e  entregar 

ao  usuário  final  um  nível supe 

rior de proteção, gerando um al-

to nível de resistência  para  os  

diversos  segmentos do  merca-

do.”  Esta é  a  percepção  do di-

retor  geral  da  fornecedora  de  

EPIs Danny  Luvas.  A  empresa  

conta  hoje com um portfólio ro-

busto de produtos para todos os 

tipos de indústria,  atendendo  

quase  a totalidade de funções 

de segurança e proteção. Inves-

tindo fortemente na tecnologia  

de  seus  produtos,  sempre  com  

o objetivo de entregar ao usuário 

a melhor performance com ma-

ior conforto e proteção, apre-

senta, por exemplo, a linha de 

proteção contra o corte que 

conta com o que há de mais ar-

rojado no mercado de proteção 

das mãos. A linha Graphene 

Collection tem em sua compo-

sição fios de grafeno e de aço, 

proporcionando ao usuário alta 

proteção com o máximo de 

conforto e produtividade.  

     “Dentro  dessa  linha,  a  luva 

GrapheFit  foi  desenvolvida  es-

pecialmente para trabalhos que 

exijam destreza  e  alta  proteção  

contra  cortes, sendo  recomen-

dada  para  atividades em que se 

utilizam facas manuais, peças  

cortantes,  chaparia  e  peças  

com rebarbas”, assegura André. 

     A  tecnologia  aplicada  na  li-

nha Gaphene  Collection  pro-

porciona  ao usuário alto nível 

de proteção, sendo um  dos  

principais  diferenciais  dessas 

luvas. Seu nível de destreza e 

resistência térmica  garante  a  

segurança  dos trabalhadores  

em  diversos  aspectos, inclusi-

ve  diminuindo  a  fadiga  ocupa-

cional,  assegurando  menor  

risco  na execução  de  sua  ativi-

dade  no  dia  a dia. 

 

     Máquinas 

     A Impex/FS Máquinas  é  

uma  empresa com forte atuação 

no mercado de máquinas indus-

triais para os setores calçadista, 

moveleiro, automotivo e  têxtil.  

“Hoje, o segmento  de  EPI  é um  

dos  mais  promissores  dentre  

todos que atendemos, com cres-

cimento constante nos últimos 

anos, representando aproxima-

damente 15% do faturamento”, 

afirma o diretor César Salomão 

Schaffer. 

     Para o  setor  de  artigos  vol-

tados à  segurança  e  proteção  

fornece  máquinas  de  corte,  

costura  automática e conven-

cional, laser, solda térmica e 

bordado, além de softwares, pe-

ças de reposição, assistência 

técnica e treina- mento persona-

lizado. 

     Conforme  Cesar,  as  novas  

máquinas  de  corte  chinesas  

Emma,  com cabine  de  nesting  

e  software  de  programação  

tem  chamado  a  atenção de di- 

      

versas indústrias por permitirem 

maior economia de material evi-

tando assim o desperdício, bem 

como necessitam  de  menor  

consumo  de  energia e oferecem 

flexibilidade de manutenção. 

     Os equipamentos  que  reali-

zam corte ou costura de ca-

bedais, em couro  ou  material  

sintético,  bem  como fecha-

mento  de  cordas  e  cintas  de 

elevação  em  processos  auto-

máticos abastecem de tecnolo-

gia as fabricantes  de  calçados  

de  segurança,  cintas de eleva-

ção, cordas industriais, ascen-

sores, luvas, máscaras e fitas de 

ancoragem. 

     “A Impex/FS Máquinas preza 

pelo profissionalismo  no  aten-

dimento  às demandas  do  mer-

cado,  não  apenas com  a  venda  

dos  produtos,  mas  com a qua-

lificação dos profissionais. A-

creditamos na educação dos o-

peradores como ponto funda-

mental para que os clientes 

utilizem as máquinas no grau 

máximo  de  seus  recursos,  in-

clusive com  ferramentas  de  

atendimento  remoto a clientes 

em todo território nacional,  bem  

como  latino-americano”, desta-

ca Cesar. 

 

     Há mais de 30 anos no mer-

cado, a Máquinas Moura  (Pro-

mec)  é  referência na fabricação 

de prensas hidráulicas para bor-

racha e EVA atendendo ao ramo 

calçadista no País. Com fabri-

cação totalmente nacional, pro-

duz prensas com projetos espe-

ciais de acordo com as espe-

cificações e necessidades de 

cada cliente. 

     A fim  de  atender  os  fa-

bricantes de calçados de segu-

rança, possui a linha de prensas 

para vulcanização de solados 

em borracha, de 1 a 3 postos 

independentes  em  funciona-

mento, proporcionando  maior  

produtividade e  melhor  custo/ 

benefício.  Com  dois vãos para 

matriz, a prensa possui força de 

prensagem de 150 T e permite 

instalação de velocidade de a-

bertura rápida para fabricação de 

solado em EVA expandido caso 

solicitado. 

     A diretora Graziela de Moura 

avisa que,  para  atender  outras  

demandas, a  Máquinas  Moura  

também  fabrica prensas  hi-

dráulicas  para  o  processo de  

termo  conformado  e  placas  em 

EVA  para  palmilhas,  dentro  

das  normas NR-10 (requisitos e 

condições mínimas aos profis-

sionais que interajam em  insta-

lações  elétricas  e  serviços com  

eletricidade;  NR-12  (requisitos 

mínimos para a prevenção de 

acidentes e doenças do trabalho  

nas fases de projeto  e  de  uti-

lização  de  máquinas e  equipa-

mentos  de  todos  os  tipos,  e 

ainda  à  sua  fabricação,  impor-

tação, comercialização,  exposi-

ção  e  cessão) e NBR16579 (re-

quisitos e medidas de segurança 

a serem aplicados por proje-

tistas,  fabricantes  e  fornecedo-

res de prensas hidráulicas para 

processamento de metal a frio 

ou parcialmente de material 

constituído de metal frio). 

     Além da  fabricação  de  pren-

sas,  a empresa  também  oferece  

serviço  de manutenção e refor-

ma em máquinas e peças, ade-

quação à norma vigente de NR-

12, e também serviços de assis-

tência técnica especializada hi-

dráulica e elétrica. Qualidade, 

segurança e relações duradou-

ras com o cliente são os prin-

cipais valores da empresa. 

 

     Lembrando que  os  equipa-

mentos japoneses são conheci-

dos  mundialmente por sua efi-

ciências, devido a um projeto e 

sua fabricação com rigoroso fo-

co na qualidade e sustentabi-

lidade, o diretor da Brastema, 

Luis Seidl, apresenta a linha 

Shima Seiki, cujas tecnologias 

têm longa vida, proporcionando 

eficiência  produtiva  e  baixo  

custo  de manutenção.  “Com a  

tecnologia  das máquinas  retilí-

neas  Shima  Seiki,  é possível  

desenvolver  EPIs  à  prova  de 

fogo e anticorte, por exemplo”, 

destaca Luis. 

     Reconhecidos pela eficiência  

no consumo de energia, os e-

quipamentos são  compactos,  

apresentando  resultados  supe-

riores  no  índice  de  produção  

em  m².  Versáteis  com  relação  

às possibilidades  de  matérias-

primas  a serem utilizadas, para 

atender aos objetivos especí-

ficos de cada produto, é possível 

utilizar tanto fios especiais de 

resistência térmica e ao corte 

(Kevlar/ Aramida),  quanto  fio  

de  Polietileno de  alto  desem-

penho,  fio  com  alma de aço e 

Spectra (resistente ao corte),  fio  

Nomex  (resistente  a  chama),  

para a produção de toucas, a-

ventais, luvas ou calçados. “Ho-

je, podemos dizer que o maior 

nicho de atuação no ramo de 

EPIs  para  as  máquinas  retilí-

neas  são as  luvas.  Comerciali- 

zamos  máquinas para fabricar 

toda e qualquer luva tricotada,  

seja ela  grossa,  fina,  ultrafina 

ou  tipo Grafatex”,  pontua Luis.  

     As  máquinas  SFG-I/SFG  de   

 

luvas sem costuras totalmente 

automatizadas possuem progra-

mação eletrônica tecendo  com  

o  auxílio  do  dispositivo de  

sinker,  controle  de  densidade  

de ponto e lubrificação centra-

lizada. Elas produzem  luvas  

com  um  caimento confortável,  

ideais  para  trabalhos  de alta  

precisão,  aplicações  médicas  e 

para EPIs. 

 

     Originária  de  Israel,  mas  a-

tualmente  com  matriz  em  Tai-

wan,  a  Orisol, desde 1995, tem 

unidade instalada no  Brasil,  

onde  produz  máquinas  de alta  

frequência,  termo  conformado  

e prensa  de  corte,  sempre  tra-

balhando muito forte junto às 

empresas produtoras de EPIS, 

principalmente sapatos de  se-

gurança,  estando  na  liderança 

em  fornecimento  de  soluções  

em costuras programadas não 

só no País como  também  na  A-

mérica  Latina.  O gestor  comer-

cial  na  Latino  América, Adair  

Fábio  Kerber,  comenta  que  o 

segmento  de  EPIs  é  bem  im-

portante e considerável, soman-

do aproximadamente 33% dos 

resultados financeiros.  

     Entre os  destaques  em  má-

quinas de costura automática, a 

modelo ONS- 5035 tem campo 

de trabalho de 50 X 35cm,  pos-

sibilitando  costurar  até  um par 

de sapatos com alto rendimento 

e proporcionando  excelente  

qualidade do produto termina-

do. A possibilidade de elimina-

ção de adesivos e também do 

processo de marcação estão en-

tre os ganhos proporcionados. 

     “Dentre a nova geração de 

máquinas de costuras automáti-

cas podemos destacar  que  a-

gregamos  possibilidades adi-

cionais tais como: controle au-

tomático de tensão de linha, cal-

cador programável, possibili-

tando a regulagem  da  elevação  

do  mesmo  quando a  espessura  

a  ser  costurada  muda, trocador 

de bobinas automático para ga-

rantir performance e alta pro-

dutividade, tela de controle de 

10” sensível ao toque com zoom 

de até 50x permitindo a edição 

de programas de costura de ma-

neira mais rápida e precisa”, lis-

ta Adair. 

  Ele  salienta  ainda  que  as  má-

quinas  possuem  portas  e  co-

nectividade compatível  com  

padrões  e  protocolo da  indús-

tria  4.0,  podem  ser  conecta- 

das para a robotização de pro-

cessos, com  possibilidades  a-

dicionais  como sistema de i-

dentificação de palets por RFID  

Continua na página 12/14 
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Gestante já imunizada pode retornar ao trabalho presencial? 
Norminha 638, 26/08/2021 
      A Lei 14.151/2021, em vigor 

desde maio, garante à gestante o 

direito de ser afastada do tra-

balho presencial sem prejuízo 

da remuneração durante a pan-

demia. Não há legislação espe-

cífica autorizando o retorno ao 

trabalho presencial das empre-

gadas gestantes que já estejam 

vacinadas contra o vírus e, tam-

pouco, regramento sobre os 

procedimentos a serem adota-

dos pelas empresas em tal caso. 

     Com o avanço da vacinação, 

há dúvida se já seria possível 

que as gestantes possam gra-

dualmente e dentro de um proto-

colo sanitário retornar às suas a-

tividades presenciais. A Comis-

são externa da Câmara dos De-

putados  destinada  a  acompa- 

 

 

Whats 18 99765-2705 

acompanhar o enfrentamento da 

pandemia de Covid-19 promo-

veu audiência pública em 13/07/ 

2021 para tratar do retorno ao 

trabalho presencial das gestan-

tes que concluíram o ciclo das 

vacinas. 

    Para a especialista Elaine Sta-

ffa, advogada do LO Baptista Ad-

vogados, muitos especialistas 

foram ouvidos e recomendaram 

que as gestantes já imunizadas 

com as duas doses da vacina 

contra a Covid-19 não voltem ao 

trabalho presencial e, a Federa-

ção Brasileira das Associações 

de Ginecologia e Obstetrícia, 

embasada em dados internacio-

nais que apontam elevado índice 

de mortalidade por Covid-19 

entre gestantes e mães de re-

cém-nascidos  (puérperas),  de- 

Continuação da página 11/14 

ou QR system. 

 

     Calçados 

     Com um volume de um mi-

lhão de pares produzidos por 

mês, que respondem  por  cerca  

de  40  a  45%  dos  seus negó-

cios,  a  Marluvas  Equipamen-

tos Profissionais  é  uma  em-

presa  de  ponta  no  segmento  

de  calçados  ocupacionais, de 

segurança e proteção, desenvol-

vendo  para  o  mercado  marcas 

como  Marluvas,  All  Work,  Flex  

Clean, Vulcaflex,  Safety  Flex,  

Nano  Tech, Agriwork e London 

Safe. 

     O diretor  de  Marketing  e  In-

teligência  de  Mercado,  Danilo  

Oliveira, salienta  que  as  linhas  

com  maior  investimento em 

conforto e performance do usuá-

rio são a de calçados especia-

lizados  Offshore  (à  prova  d´á-

gua, para uso em frigoríficos, 

por exemplo) e também a linha 

New Prime, com amplo  aporte  

de  tecnologia.  Entretanto as li-

nhas Premier e MMicro são as 

“top de tecnologias em todos os 

sentidos”, pois, desde os mais 

elementares materiais até o aca-

bamento recebem dedicação es-

pecial, sem falar na estética e le-

veza desses produtos. 

     Sobre as tecnologias  utiliza-

das, Danilo conta que são diver-

sas, dependendo do modelo, 

mas ele lista as que considera 

como sendo as mais impres-

sionantes  -  MMicro  (microfi-

bra),  TPU Plate  (para  estabili-

dade  no  solado), Outlast  Cli-

matech  (termorregulador de  

temperatura),  palmilha  flexível  

de resistência a perfuros e a bi-

queira de proteção não metálica.  

     “A linha Premier, por exem-

plo, tem variações que  vão  des-

de  um  calçado ocupacional pa-

ra o dia a dia e também para la- 

 

fende que doença só estará 

controlada quando 50% da po-

pulação estiver vacinada. “Foi 

consenso que a atual cobertura 

vacinal do Brasil ainda não é 

segura para a volta do trabalho 

presencial das gestantes. O tema 

já foi analisado pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 23ª Re-

gião e foi entendimento que as 

gestantes deverão permanecer 

em casa, à disposição, para de-

sempenharem o trabalho, prati-

cando atividades que sejam viá-

veis a distância. Ainda que não 

seja possível o home-office, de-

ve ser garantido o pagamento da 

remuneração integral às traba-

lhadoras grávidas durante o pe-

ríodo de afastamento”, explica 

Staffa. 

     O juiz afirmou que a Lei 14. 

zer, até versões completas em 

proteção  para  eletricistas  de  

acordo com  a  norma  ABNT  NB 

R  16.603:2017 - Calçado iso-

lante elétrico, que permitem o 

uso tanto para uma caminhada 

quanto para a realização de um 

trabalho mais pesado. 

     No caso  do  Premier  MMi-

cro,  o cabedal  é  feito  com  a  

microfibra MMicro, que oferece 

resistência, leveza e proteção. 

No forro, dispõe da tecnologia  

Outlast  Climatech,  uma  pelícu-

la com micropartículas regula-

doras de temperatura, utilizada 

também em vestimentas e tênis 

para a prática de esportes.  

     A palmilha  é  de  EVA  con-

formado e  o  solado  conta  com  

duas  densidades  para  aumen-

tar  o  conforto  e  trazer mais le-

veza ao calçado, dispondo ainda  

da  versão  com  resistência  à 

perfuração  livre  de  metais,  

com  material  flexível.  “O  papel  

de  proteger e  oferecer  conforto  

é  encarado  pela Marluvas como 

totalmente harmônico e possí-

vel, basta dedicar-se ao usuário 

e  querer  oferecer  o  melhor”,  

salienta Danilo. 

 

     A New Sense Safety lançou 

no último mês de abril um cal-

çado de segurança com constru-

ção de esportivo. O objetivo, se-

gundo o diretor da marca NSS, 

Deivis  Gonçalves,  é  oferecer  

ao mercado um produto inova-

dor, voltado para a proteção in-

dividual, trazendo  conforto  e  

funcionalidade”.  Uma das ca-

racterísticas mais  impactantes 

do calçado é o visual de espor-

tivo com itens  de  moda,  que  

foge  totalmente das característi-

cas tradicionais do calçado de 

segurança. 

     Deivis chama a  atenção  para  

o fato de que “a ideia de criar 

uma linha de calçados com vi- 

151/21 conferiu direito ao afas-

tamento do trabalho presencial a 

todas as empregadas que se en-

contrem gestantes no período 

estabelecido, não fazendo dis-

criminação entre trabalhadoras 

vacinadas e não vacinadas. 

     Outra decisão foi proferida 

pela Vara do Trabalho de São 

Paulo que deferiu a tutela de ur-

gência e determinou que a ges-

tante seja afastada de suas ativi-

dades presenciais, sem prejuízo 

da sua remuneração, enquanto 

durar a emergência de saúde pú-

blica decorrente da pandemia. 

     Na avaliação da juíza, a nor-

ma legal é bastante clara ao de-

terminar o afastamento das em-

pregadas gestantes das ativida-

des presenciais enquanto per-

durar a emergência de saúde pú- 

sual moderno vem para  atender  

os  trabalhadores  que, diante de 

uma vida cada vez mais corrida, 

não querem usar seu tempo para 

se preocupar com a troca de cal-

çados durante o dia. E com um 

visual moderno e esportivo, os 

calçados da marca podem ser 

usados em todas as atividades 

do cotidiano”, comenta. 

     Ele destaca ainda que os cal-

çados possuem isolamento elé-

trico e resistência  ao  escorre-

gamento,  a  óleos combustíveis  

e  contra  impactos  nos artelhos, 

além de serem ergonomica-

mente aprovados e oferecerem 

muito conforto e estilo para que 

possam ser usados 24 horas por 

dia, todos os dias, aliando se-

gurança à estética para que os 

trabalhadores tenham um incen-

tivo a mais para o uso constante. 

 

     Considerando que a busca 

de matéria-prima com  perfor-

mance  superior  ao  utilizado  no  

mercado  comum contribuiu  pa-

ra  o  aumento  do  nível de con-

forto e a durabilidade dos cal-

çados, a  Palmilhado  Boots  dis-

ponibiliza a cada mês em torno 

de 600 mil pares de EPI calça-

dos com as marcas Palmilhado 

Boots (uso militar), PBL Sa- fety 

(segurança e ocupacional) e 

Serra Bella (casual). 

     O diretor  comercial  Luciano  

Andrade  Gibram  destaca  que  

o  calçado militar  ocupa  hoje  a  

maior  fatia  das vendas  (80%),  

entretanto,  a  empresa vislum-

bra,  ainda  em  2021,  equilibrar 

a produção com os calçados de 

segurança.  “A Palmilhado  Bo-

ots  já  possui grande  visibilida- 

de  no  mercado  militar,  sendo  

a  maior  fabricante  desse tipo  

de  calçado  do  Brasil.  Este é  

um mercado de alta exigência 

blica decorrente da pandemia 

causada pelo novo coronavírus." 

A advogada ressalta que mesmo 

que a empregada gestante tenha 

sido vacinada contra a Covid-

19,” recomendamos que perma-

neça afastada do trabalho pre-

sencial até que haja novas de- 

finições sobre o tema”, finaliza. 

 

em performance, entretanto, 

percebemos que o nicho de se-

gurança vem aumentando tam-

bém a sua exigência de forma 

considerável,  o  que  nos  faz  a-

postar  que esse  será  um  gran-

de  espelho  de  performance no 

futuro próximo”, contextualiza 

Luciano. 

     Os calçados fabricados pela 

Palmilhado Boots obedecem a 

um rigoroso controle de maté-

ria-prima.  Ademais, alguns 

pos-suem sistema  de  membra-

na  impermeável  -  tecido  resis-

tente  a corte  no  nível  máximo  

da  norma  (EN ISO 13997), co-

mo a tecnologia  Super- Fabric 

ou então o sistema gerenciador 

de temperatura Outlast, solados 

multifuncionais, dentre outros 

materiais. 

     A linha de  calçado  apresen-

tada é da marca PBL Safety, in-

dicada para qualquer  trabalha-

dor  que  exige  um produto  de  

qualidade,  conforto  e  durabili-

dade. Mas, devido à estética a-

purada, pode ser  adquirida  para  

o  cotidiano, já que promove 

uma sensação única de bem-

estar ao caminhar. 

     O cabedal utilizado pode ser 

cou ro  nobuck  hidrofugado  ou  

microfibra de  alta  resistência.  

A forração é  em tecido  multi-

funcional  hidrofílico,  regulador  

de  umidade  e  temperatura, de  

poliamida  e  poliéster.  A palmi-

lha de conforto é em PU inje-

tado. O solado bicomponente é 

em borracha com entressola em 

EVA ou bidensidade de PU in-

jetado. 

     “Buscamos promover o ma-

ior conforto possível  ao  usuá-

rio,  disponibilizando o que há 

de melhor no mercado calçadis-

ta. O segredo não é quantidade, 

mas produzir sempre com res-

peito e dedicação a quem usa 

nossos produtos”, sublinha Lu-

ciano. 

N 
Revista Tecnicouro 

     A especialista está à disposi-

ção para comentar o tema. 

     Mais sobre a fonte: Elaine 

Martins Staffa é advogada com 

mais de 20 anos de experiência 

na área do Direito do Trabalho, 

com foco em advocacia empre-

sarial, contenciosa e preventiva. 

N 

 

 
Não há legislação específica autorizando o retorno ao trabalho 

presencial das empregadas gestantes que já estejam vacinadas 

http://www.norminha.net.br/
https://www.tecnicouro.com.br/post/o-setor-de-epis-no-brasil-e-no-mundo
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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A flexibilização das novas normas trabalhistas 
Norminha 638, 26/08/2021 
A tendência da flexibilização das 

normas trabalhistas foi imple-

mentada no Brasil pela chamada 

Reforma Trabalhista (Lei n. 13. 

467, de 13 de julho de 2017), a 

qual promoveu adaptação da le-

gislação às transformações das 

relações laborais ocorridas nos 

últimos tempos. 

     A Reforma Trabalhista apre-

sentou mudanças profundas na 

base do Direito do Trabalho, as 

quais podemos destacar (i) a 

prevalência dos acordos coleti-

vos sob a legislação, (ii) a rele-

vância e validade do acordo in-

dividual de trabalho em caso es-

pecíficos, (iii) a desburocratiza-

ção pela retirada da necessidade 

de homologações perante o Mi-

nistério do Trabalho e Sindicato, 

entre outras. 

     Ainda, a referida Reforma 

trouxe inovações legais e regu-

lamentações sobre temas que 

abarcavam a complexidade das 

relações trabalhistas e que ante-

riormente não contemplavam le-

gislação específica, como (i) te-

letrabalho/home office, (ii) de-

missão de comum acordo, (iii) 

acordo extrajudicial, (iv) contra-

to de trabalho intermitente etc. 

     A aplicação das alterações e 

inovações trazidas pela Lei en-

controu (e ainda encontra) resis-

tência pelos Tribunais, no en-

tanto, com a ocorrência da pan-

demia de COVID-19 tornou-se 

de extrema necessidade a flexi-

bilização das normas e adequa-

ção ao momento atual de crise 

sanitária. 

     Assim, algumas figuras trazi-

das pela Reforma Trabalhista 

que ainda encontravam relutân-

cia de aplicação tanto pelos em-

pregadores, pela insegurança 

jurídica e/ou inviabilidade, 

quanto pelo Poder Judiciário a-

cabaram pela necessidade ime-

diata de aplicação e validação. 

     Uma das inovações legislati-

vas foi a regulamentação do te-

letrabalho, conhecido como ho-

me office. A Reforma Trabalhista 

regulamentou e instituiu o tele-

trabalho, o qual raramente era 

colocado em prática pelo em- 

 

 

 
O que a pandemia de COVID-19 flexibilizou na esfera 

trabalhista 

pregador, apesar dos seus bene-

fícios, principalmente, financei-

ros. 

     Atualmente, diante da pande-

mia de COVID-19, a figura do 

home office ganhou grande visi-

bilidade e, por isso, sua regula-

mentação já trazida pela Refor-

ma Trabalhista tomou forma 

prática, tendo, inclusive, sido 

flexibilizada por Medidas Provi-

sórias, ainda que temporária-

mente, em razão da imediatidade 

da adoção de medidas para con-

tenção da pandemia. 

     Para o empregador, a figura 

do trabalho remoto representou 

impacto positivo nas receitas, 

haja vista a desnecessidade de 

pagamento de horas extras, vale 

transporte e demais despesas 

decorrentes da utilização do am-

biente corporativo, como redu-

ção de custos de energia, inter-

net, aluguel etc. 

     Não só o teletrabalho apre-

sentou maior flexibilização em 

razão da pandemia, mas também 

outros institutos importantes. 

     As Medidas Provisórias nº 

927/2020 (não convertida em 

Lei), 936/2020 (convertida na 

Lei n. 14.020/2020), 1.046/ 

2021, 1.045/2021, entre outras 

foram publicadas com o fim de 

regulamentar as relações de tra-

balho no período de pandemia, 

trazendo flexibilização forçada 

de alguns temas trabalhistas, 

como férias individuais e coleti-

vas, antecipação de feriados, 

banco de horas, suspensão do 

contrato de trabalho, redução da 

jornada e do salário, suspensão 

das exigências administrativas  

 

de segurança do trabalho e re-

colhimento de FGTS. 

     Apesar de as flexibilizações 

trazidas terem representado cer-

ta mitigação dos impactos nega-

tivos da pandemia, importante 

ressaltar que nem todas as me-

didas adotadas foram benéficas 

ao empregador e ao empregado 

ou flexibilizaram as normas tra-

balhistas. 

     Nesse quesito, ressalta-se a 

recente Lei nº 14.152 de 12 de 

maio de 2021, a qual proíbe o 

trabalho presencial da gestante 

em tempo de pandemia. Apesar 

de a referida Lei ter o objetivo 

benéfico de proteção à saúde da 

empregada, foi esquecido o pa-

pel do Estado no equilíbrio da 

relação gestante e empregador. 

     Os impactos negativos para 

ambas as partes são irrever-

síveis, primeiro porque afasta a 

mulher do mercado de trabalho, 

promovendo desatualização, e 

segundo porque reforça a aver-

são na contratação de mulheres. 

Para o empregador, o impacto 

financeiro negativo é patente, já 

que o afastamento da emprega-

da grávida ocorre com o paga-

mento integral da remuneração. 

     Por tudo que se vê, apesar de 

ainda ocorrer retrocessos e res-

trições nas normas trabalhistas, 

certo é que majoritariamente as 

inovações legislativas estão no 

caminho da flexibilização das 

normas e das relações trabalhis-

tas, visando equilibrar e alcan-

çar as modernidades da relação 

empregado e empregador. N 

Salua Scholz Sanches 

 

 

Cuidado com quem vende facilidade de mudança 
na cultura de segurança 

Norminha 638, 26/08/2021 
 

  Vejo muita gente bradando que 

o problema da falta de Proteção 

é o não desenvolvimento da cul-

tura de Segurança do Trabalho e 

que se forçarmos neste ponto 

tudo estará resolvido. 

     – Professor, mas o senhor 

acha que isso está errado? 

     – Meu filho, não é que eu 

ache errado, mas sim um pouco 

irreal, pelo menos no formato 

que ouço por aí, para ser sincero 

acho até um pouco de arro-

gância acreditar que a cultura é 

uma espécie de massa de mo-

delar que você irá moldar de a-

cordo com seus interesses e ne-

cessidades. Ao invés de pensar 

na cultura como uma massa de 

modelar, imagine como um gás, 

ou seja, mesmo quando coloca-

mos dentro de um cilindro não 

temos total controle sobre a mo-

vimentação interna. 

     – Não entendi! 

     – Imagine cada molécula co-

mo sendo um trabalhador, ou 

seja, assim como cada molécula 

vai para o lado que quiser, cada 

trabalhador tem uma cultura 

diferente e a união de tudo isso 

é que gera a cultura da empresa 

e não o contrário, como muito 

acreditam. 

     – Então não tem o que fazer? 

     – Não falei isso, apenas te-

mos de ter em mente que é algo 

móvel e que cada um tem uma 

maneira diferente de olhar o 

mundo, chega até ser ingênuo 

criticar uma outra cultura com 

os olhos da sua cultura. 

     – Tem como o senhor dar um 

exemplo? 

     – Lógico! Imagine que va-

mos interpretar determinado 

texto, dependendo de quem leia 

Norminha, 638, 26/08/2021 
Foi decidido pelo STJ no tema repetitivo 

998 que, os segurados que exercem ati-

vidades especiais, quando em gozo de au-

xilio doença previdenciário ou acidentário, 

tem o direito ao computo desse mesmo pe-

ríodo como tempo de serviço especial. 

     Até a publicação do decreto 3.048/1999 

não existia na legislação nenhuma restri-

ção relacionada ao computo do tempo de 

benefício por incapacidade não acidenta-

ria, para fins de conversão de tempo es-

pecial. Logo, comprovada a exposição que 

prejudicasse a saúde ou integridade física 

do segurado, o período do afastamento era 

terá uma visão diferente. O leitor 

não necessariamente tem a mes-

ma visão do escritor, do pro-

fessor de português ou de litera-

tura e pensando em uma situa-

ção extrema, não terá a mesma 

visão de uma pessoa semianal-

fabeta. Ou seja, depende da in-

terpretação. Na cultura ocorre o 

mesmo, será que o profissional 

de Segurança do Trabalho tem o 

mesmo olhar da direção da em-

presa, dos trabalhadores de 

chão de fábrica ou de outros se-

tores específicos? 

     – Entendo que não, profes-

sor. Fiquei pensando que é uma 

situação fluida, pois as pessoas 

mudam seu modo de pensar, 

alguns são demitidos, novos en-

tram, são feitos pactos políticos 

entre setores, desavenças com 

outros e por isso o senhor está 

falando que não é algo simples. 

     – Perfeito, meu filho. Mas a-

inda  bem  que não é  algo  fixo, 

pois só devido a esta fluidez é 

que temos a capacidade de a-

daptação e consequentemente 

desenvolvimento. Além disso, 

tentar mudar o outro pode ser 

uma verdadeira violência, ima-

gine que você acredita em de-

terminada religião ou outro e-

xemplo mais leve, você torce 

para um determinado  time e eu 

 

 

digo que agora você terá de 

mudar. A mudança tem de ser 

pensada e paulatina, mas geral-

mente o que eu vejo é uma ges-

tão focada em comando e con-

trole, com “zilhões” de procedi-

mentos, regras, leis, obrigações 

por não haver confiança no tra-

balhador. 

     – Professor, mas tem traba-

lhador que é muito resistente às 

mudanças. 

     – As resistências não exis-

tem porque as pessoas simples-

mente não querem seguir deter-

minada regra, mas por não te-

rem o conhecimento (ou pelo 

menos o seu entendimento so-

bre determinado assunto) e tem-

po disponível. A maioria das 

empresas querem que o traba-

lhador mude com um ou dois 

treinamentos e no prazo mais 

curto possível, por meio de uma 

cultura autoritária. Como conse-

quência, em prol de manter o 

controle, perdem a criatividade e 

o desenvolvimento dos traba-

lhadores e criam braços autô-

matos e cérebros sem ideias que 

precisam trabalhar em dobro 

para gerar o resultado econô-

mico. N 

Mário Sobral Jr - Eng. de Seg. 

do Trabalho 
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reconhecido. 

     Já a partir da edição do decreto 4.882/ 2003, os pe-

ríodos em que o segurado fosse afastado de suas ativi-

dades laborais, o período em que esteve em gozo de auxilio 

doença, seria computado somente como tempo de ativida-

de comum. A justificativa seria que o tempo em que o tra-

balhador ficou em beneficio não estaria exposto a qualquer 

agente nocivo, o que impossibilitaria a conversão desses 

períodos como tempo de serviço especial. 

     Portanto, o Superior Tribunal de Justiça nos autos do 

RE 1.759.098, tema 998, julgado sob rito dos recursos re-

petitivos, firmou que o trabalhador que exerce suas ativi-

dades em condições especiais, quando em gozo de auxilio 

doença, seja acidentário ou previdenciário, deve ser re-

conhecido como tempo de serviço especial, sem que o seu 

recebimento implique em qualquer prejuízo na contagem 

de seu tempo de atividade especial. 

TEXTO: Parceira e advogada Francieli Batista Almeida 

Echeverria (OAB 321.059) e Auxiliar Jurídica: Yngrid 

Aparecida Turesso Baltieri 

 

📌 NOSSOS ESCRITÓRIOS: 

Presidente Prudente – SP ☎ 18 3903-1046 / 99742-4659 

📌 Presidente Epitácio – SP 

☎ 18 3281-4342 / 99637-9315 

📌 Lucélia – SP - ☎ 18 3551-1002 / 99809-2880 

📌 Osvaldo Cruz – SP - ☎ 18 3528-1146 / 99730-7018 

 

http://www.norminha.net.br/
https://468b17be-8669-4429-bb63-5a9dab66c920.filesusr.com/ugd/b608fa_d1f339d2fb06416dac57e146e8086e2a.pdf
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/

