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Animaseg quer que tramitação de 
projeto de certificação simplificada 

de EPI seja interrompida 

Fundacentro debate remoção de amianto 

brea), Eliezer João de Souza. 

      A segunda, “Aspectos legais 

relacionados ao amianto e sua 

remoção, o contexto brasileiro e 

experiências internacionais”, te-

rá a presença da procuradora re-

gional do trabalho, Marcia Ka-

mei, coordenadora da Codemat 

(Coordenadoria Nacional de De-

fesa do Meio Ambiente do Tra-

balho) do MPT (Ministério Pú-

blico do Trabalho); e da coor-

denadora da SOS Amianto e se-

cretária da Subcomissão para a 

Criação da Norma Portuguesa 

para a Remoção do Amianto, 

Carmen Lima. 

    Em 15 de setembro, serão ou-

tras três rodadas de discussões. 

O tema “Lei Municipal 10.607/ 

2019” já tem a presença confir-

mada do autor dessa legislação: 

professor aposentado da Uni-

versidade Federal de Santa Ca-

tarina (UFSC), atualmente do-

cente voluntário e pesquisador 

do Departamento de Arquitetura 

e Urbanismo, Lino Fernando 

Bragança Peres. 

     A mesa “Boas práticas na re- 

 

 
Seminário on-line ocorre em 14 e 15 de setembro, às 9h, no 

canal da instituição no YouTube 

O Caio voltou 

 

Caio Tenedini 
Norminha 639, 02/09/2021 
  Caio Tenedini, Técnico e Enge-

nheiro de Segurança do traba-

lho; Especialista em Sistema de 

Gestão SST; Especialista em 

Sistema de Proteção e Emer-

gência com Amônia e Químicos; 

Consultor, Perito, Professor, 25 

anos de experiência prática em 

SSO, volta, a partir dessa edição, 

a editar uma coluna especial na 

página 4. 

     “Na prática, a teoria é outra” 

é a nova coluna da reestreia de 

Caio que hoje trás o tema: 

     “Gestão de SESMT”. N 

Norminha 639, 02/09/2021 
     A Associação Nacional da In-

dústria de Material de Seguran-

ça e Proteção ao Trabalho (Ani-

maseg) defende que o Projeto de 

Lei 2.924/2020 (PL 2924/20) 

não tenha andamento na Câmara 

dos Deputados.  A preocupação 

é que, com a aprovação do pro-

jeto, empresas de outros setores 

ficarão autorizadas a produzirem 

equipamentos de proteção indi-

vidual (EPI) e com certificação 

simplificada que seria concedi-

da pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 

      No início de agosto, o PL 

2924/20 passou pela Comissão 

de Desenvolvimento Econômi-

co, Indústria, Comércio e Ser-

viços da Câmara. Ainda precisa 

ser analisado pelas comissões 

de Seguridade Social e Família; 

de Finanças e Tributação; e de 

Constituição e Justiça e de Ci-

dadania. Como tramita em cará-

ter conclusivo, não precisará ser 

votado em plenário. 

     De acordo com a Agência 

Câmara de Notícias, o texto es-

tabelece que o pedido de regis-

tro seja protocolado pelo res-

ponsável técnico do projeto ou 

pela empresa fabricante.  Na jus-

tificativa, os onze deputados fe-

derais que assinam a proposta 

afirmam que “frente à situação, é 

justo um relaxamento provisório 

sobre a oferta de EPIs”. 

     O gerente-executivo da Ani-

maseg, Raul Casanova, lembra 

que a aprovação do projeto fa-

cilita para as empresas que têm 

Certificado de Aprovação – CA, 

mas também possibilita o regis-

tro, a fabricação e a comercia-

lização de EPIs por empresas 

com outros objetos sociais. “E 

essa diferença é de extrema im-

portância dentro das empresas, 

pois o Certificado de Aprovação 

é um documento que o Minis-

tério do Trabalho e Emprego ex- 

 

 

pede para garantir a qualidade e 

funcionalidade de um determi-

nado equipamento de proteção 

individual – EPI”, explica. “Mas 

o projeto em análise na Câmara 

não inclui a exigência do CA”. 

     Em março de 2020, a ANVI 

SA editou a Resolução 349/20, 

com o objetivo de simplificar, 

em caráter extraordinário e tem-

porário, a regularização de EPIs 

e outros equipamentos. Essa 

medida, juntamente com o au-

mento na procura por esses e-

quipamentos pelo setor da saú-

de, segundo Casanova, fez com 

que 57 empresas, que fabrica-

vam EPIs sem ter o CA soli-

citassem o documento junto ao 

MTE. “Isso porque é uma exi-

gência que os equipamentos u-

sados por profissionais da saú-

de tenham o certificado”, explica 

o gerente-executivo da Anima-

seg. 

     Atualmente, segundo levan-

tamento da associação, existem 

77 fabricantes e importadores de 

EPIs com CA, contra apenas 28 

em fevereiro de 2020. “Hoje são 

produzidas entre 40 e 45 mi-

lhões de unidades por mês so-

mente das máscaras faciais, fora 

as importações”, calcula Casa-

nova. “É muito mais do que con-

some o setor da saúde, mesmo 

na pandemia.” Além disso, a en-

tidade calcula que com o arre-

fecimento da pandemia o merca-

do de EPIs deve ter uma queda. 

     EPI é todo dispositivo ou 

produto, de uso individual utili-

zado pelo trabalhador, para pro-

teção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde 

no trabalho. Entram na lista 

máscaras e protetores faciais, 

luvas, óculos de proteção, ma-

cacões e aventais impermeáveis. 

N Revista CIPA 

Norminha 639, 02/09/2021 
  O Seminário on-line “Remoção 

do Amianto: os desafios de Flo-

rianópolis na aplicação da Lei 

Municipal 10.607/2019” ocorre 

nos dias 14/09, das 9h às 11h 

45, e 15/09, das 9h às 12h30, no 

canal da Fundacentro no YouTu-

be. O evento busca debater a im-

plantação dessa lei, que proíbe o 

uso de produtos, materiais ou 

artefatos com asbesto, e ampliar 

a difusão de conhecimentos so-

bre riscos da exposição a essa 

fibra.  

     Essa legislação condiciona a 

aprovação de construção, re-

construção, ampliação, reforma 

e traslado no município de Flo-

rianópolis à apresentação de 

comprovação da inexistência de 

quaisquer tipos de amianto no 

empreendimento. Durante o de-

bate, serão apresentados os as-

pectos legais envolvidos no pro-

cesso de remoção e indicadas 

estratégias de implementação da 

lei. Para tanto, serão considera-

das as melhores práticas para a 

segurança dos trabalhadores e 

da população do entorno. 

     Programação 

     No dia 14, haverá duas me-

sas. A primeira, “Efeitos à saúde 

da exposição ao amianto e os 

impactos à saúde dos trabalha-

dores”, contará com a partici-

pação do médico pneumologista 

e pesquisador da Fundacentro, 

Eduardo Algranti, e do presi-

dente da Associação Brasileira 

dos  Expostos  ao  Amianto  (A- 

 

 

 

Nota Técnica S-1.0 nº 03/2021 
altera leiautes de SST do eSocial 
Norminha 639, 02/09/2021 
Publicada ontem (1º), a Nota Técnica S-1.0 nº 03/2021 traz ajustes 

nos leiautes da nova versão simplificada do eSocial. 

     Dentre as mudanças relacionadas à Segurança e Saúde do Tra-

balho, o Coordenador do GT-Confederativo do eSocial, José Alberto 

Maia, destaca como mais relevante a alteração acerca da obri-

gatoriedade do envio das informações relativas aos atestados médi-

cos ocupacionais no evento S-2210 – Comunicação de Acidente de 

Trabalho. 

     Leia mais na PROTEÇÃO N  

 

moção do amianto e aspectos de 

vigilância envolvidos” contará 

com a coordenadora do Ambu-

latório de Saúde do Trabalhador 

da UFSC e médica da Vigilância 

em Saúde do Trabalhador da Se-

cretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis, Edna Maria Niero; 

e com o médico pneumologista 

e pesquisador da Escola Nacio-

nal de Saúde Pública Sérgio A-

rouca (ENSP/Fiocruz), Hermano 

Albuquerque Castro. 

     A última rodada tem o tema 

“Perspectivas e possíveis estra-

tégias para a implantação de 

uma proposta de remoção de M 

CA (material contendo amianto), 

como a da Lei Municipal 10. 

607/2019”, que terá a participa-

ção da auditora-fiscal do traba-

lho aposentada e coordenadora 

da Rede Virtual-Cidadã pelo Ba-

nimento do Amianto para a A-

mérica Latina, Fernanda Gian-

nasi. 

     Acompanhe o seminário on-

line: Assista ao evento em 14/09 

às 9h; e Assista ao evento em 

15/09 às 9h. N Fundacentro 

FISP/FISST 
será em 2022 
Norminha 639, 02/09/2021 
     Diante das incertezas sobre a 

abertura das fronteiras e à flexi-

bilização das restrições de via-

gem, a Feira Internacional de 

Segurança e Proteção (FISP) foi 

novamente adiada: de 18 a 20 de 

outubro de 2022, no São Paulo 

Expo Exhibition and Convention 

Center. 

     A organizadora do evento, Ci 

pa Fiera Milano, e as promoto-

ras: ANIMASEG, ABRASEG (As-

sociação Nacional da Indústria 

de Material de Segurança e Pro-

teção ao Trabalho) e SINDISEG 

(Sindicato da Indústria de Mate-

rial de Segurança) decidiram em 

conjunto a nova data. 

     A FISP reunirá dentro de um 

espaço de 42 mil m2 cerca de 

700 empresas expositoras e terá 

mais de 50 mil visitantes. N 
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aqui na Norminha 
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Norminha 639, 02/09/2021 
     O Sindicato das Indústrias da 

Carne e Derivados de Santa Ca-

tarina (Sindicarne) considerou 

um grande avanço para o setor a 

decisão do Instituto do Meio 

Ambiente de Santa Catarina (IM 

A) em criar – para os empre-

endimentos da área da suíno-

cultura – a Renovação de Licen-

ça Ambiental de Operação e Au-

torização Ambiental Autodecla-

ratória, informou o sindicato 

nesta semana. 

     O presidente do Sindicarne, 

José Antônio Ribas Júnior, dis-

se em nota que a inovação per-

mitirá acelerar a aprovação e a 

implementação de investimen-

tos em suinocultura, além de 

melhorar o ambiente de negó-

cios. “A suinocultura catarinen-

se é a maior e a mais avançada 

do país, mas estamos perdendo 

posições em face dos estímulos 

que os outros estados estão 

concedendo ao setor”, obser-

vou. 

     A renovação autodeclaratória 

de licença ambiental de opera-

ção e a autorização ambiental já 

são ofertadas para a atividade de 

linhas e redes de transmissão de 

energia elétrica. Além da reno-

vação autodeclaratória, outras 

atividades, tais como avicultura, 

são aptas à modalidade da li-

cença ambiental por adesão e 

compromisso (LAC). 

     O Sindicarne participou ati-

vamente dos estudos para a de-

finição dessa nova modelagem 

de  licenciamento  e a  suínocul- 

 

 

 

 

 

 

 

      

tura passa a ser a sétima ati-

vidade beneficiada pelo licenci-

amento automático e on-line cri-

ado pelo IMA para dinamizar e 

otimizar a análise dos processos 

de licenciamento. A meta é aten-

der 39% do total de demanda 

por renovação de licenças do 

setor. O anúncio foi feito pelo 

governador Carlos Moisés na 

terça-feira (24), durante lança-

mento do SC Mais Confiança, o 

programa de desburocratização 

e simplificação do governo do 

estado. 

     O volume de licenciamento é 

elevado: em 2020, foram forma- 

lizados 2.201  requerimentos de 

 

renovação de licença ambiental 

de operação no IMA, dos quais 

906 (41%) são referentes à su-

inocultura. De janeiro até agos-

to, foram finalizados 1.405 pro-

cessos de renovação da suíno-

cultura. 

     Ribas acredita que “rapidez, 

segurança e simplificação” se-

rão as características da nova 

modalidade de licenciamento 

ambiental, previsto na Resolu-

ção Consema nº 98 de 2017. 

“Trata-se de um importante a-

vanço para desburocratizar os 

empreendimentos e incentivar 

os investidores.” N 

Carnetec 
 

orientações como prevenção de 

doenças e utilização correta de 

EPIs. 

     O DDS normalmente é rea-

lizado no canteiro de obras antes 

do início das atividades, ocor-

rendo todos os dias e durando 

por volta de 5 a 15 minutos. Se 

a empresa possuir um profis-

sional de Segurança e Saúde do 

Trabalho – SST ou um líder, este 

deve ser o coordenador da ativi-

dade. 

 

     O Diálogo Diário de Segu-

rança é uma oportunidade para 

os profissionais de SST e ges-

tores aprenderem com sua equi-

pe. 

     O assunto tem interface com 

o projeto “Elaboração e Atuali-

zação de Conteúdos Informati-

vos/Orientativos para a Indústria 

da Construção” da Comissão de 

Políticas de Relações Trabalhis-

tas (CPRT) da CBIC, em correa-

lização com o Serviço Social da 

Indústria (Sesi Nacional). N CE 

BIC 

Você sabe o que é o DDS? 
É uma ferramenta importante para o 

setor. Saiba mais! 

 

Suinocultura catarinense comemora desburocratização 
para renovação de licença ambiental 

Frigorífico da 
Chapada é 

inaugurado na 
Bahia 

 

Norminha 639, 02/09/2021 
Um novo frigorífico em Andaraí 

(BA), na região da Chapada Dia-

mantina, com capacidade de a-

bater 400 bovinos por dia, foi 

inaugurado na semana passada, 

informou o Governo da Bahia 

em nota na sexta-feira (27). 

     O Frigorífico da Chapada po-

derá processar 168 tipos de pro-

dutos, incluindo embutidos e 

cortes mais sofisticados. Além 

dos bovinos, também poderão 

ser processados suínos, ovinos, 

caprinos, frango e peixe, princi-

palmente tilápia, entre outras 

proteínas animais. 

     O empreendimento gerará 

demanda para 3,2 mil produto-

res da região, 230 empregos di-

retos e 800 indiretos. 

     O governador da Bahia, Rui 

Costa, disse que o empreendi-

mento “eleva o padrão de qua-

lidade da produção de carne da 

Bahia”. 

     “E nós vamos apoiar os pro-

dutores para que se utilizem 

dessa ferramenta para melhorar 

a renda, seja do pequeno, do 

médio ou do grande produtor”, 

disse ele. 

     O frigorífico está instalado 

numa área de 180 mil metros 

quadrados, com 15 mil m² de 

área construída que inclui cinco 

fábricas para abate, desossa, in-

dustrialização, salga e beneficia-

mento de produtos não comestí-

veis. N Carnetec 

Norminha 639, 02/09/2021 
O Diálogo Diário de Segurança 

(DDS) pode ser um aliado na 

motivação, entrosamento e 

construção de uma equipe forte. 

Dentro das ferramentas disponí-

veis de Segurança do Trabalho, 

o DDS é uma das mais simples 

e baratas de realizar e que pos-

sui uma ampla penetração na e-

quipe. Utilizando a rotina de diá-

logo, a empresa fortalece a co-

municação com os trabalhado-

res, motivando a todos um com-

portamento focado na prevenção 

de acidentes de trabalho, segu-

rança e saúde em geral. 

     Para começar a usar o DDS, 

é importante marcar a hora e o 

local onde as reuniões serão re-

alizadas e solicitar a participa-

ção de todos. O principal obje-

tivo é reunir a equipe e criar um 

momento para resolver dúvidas 

e incertezas referentes à saúde e 

segurança de todos. 

     É importante que todos os 

colaboradores possam se sentir 

livres para compartilhar seus 

pontos de vista. 

     A empresa escolhe o que 

abordar em seu DDS, desde que 

mantenha foco constante na 

saúde e segurança dos colabo-

radores  e que  sejam discutidas 

 

 

Construção Civil 
segue registrando 

resultados 
positivos no 
mercado de 

trabalho 

 
Norminha 639, 02/09/2021 
Os dados do mercado de traba-

lho formal da Construção Civil 

continuam evidenciando a sua 

importância para a economia 

nacional. O setor gerou 29.818 

novos postos de trabalho com 

carteira assinada em julho de 

2021, conforme os dados do 

Novo Caged. 

     Veja a íntegra de análise so-

bre os dados do Caged no Infor-

mativo Econômico do Banco de 

Dados da CBIC. N 
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Norminha 639, 02/09/2021 
Acidentes de trabalho ainda são 

uma realidade constante no Bra-

sil. A proteção dos colaborado-

res deve ser uma preocupação 

dos donos de empresa, pois o 

funcionário seguro se sente 

mais valorizado e mais tranquilo 

para desempenhar suas fun-

ções. 

     É uma questão de bem-estar 

e também de produtividade que 

não pode mais ser negligen-

ciada na época em que vivemos. 

Entenda abaixo a importância de 

disponibilizar equipamentos de 

proteção individual no ambiente 

de trabalho. 

     O que são EPIs? 

     Os Equipamentos de Prote-

ção Individual (EPIs) são apetre-

chos utilizados pelos trabalha-

dores em seus locais de trabalho 

para impedir que acidentes o-

corram, diminuindo inclusive o 

impacto daqueles que porventu-

ra venham a acontecer. 

     Os EPIs são de uso obrigató-

rio a todos os colaboradores e 

cada um deve ter o seu próprio 

equipamento, sem que nenhuma 

despesa seja gerada ao funcio-

nário. Inclusive, no nosso país 

existe uma legislação específica 

para regular a distribuição des-

ses equipamentos. 

     Norma Regulamentadora 6 

(NR 6) 

     A Norma Regulamentadora 6 

foi ratificada em 08 de junho de 

1978. O texto da norma constitui 

algumas obrigatoriedades no 

que diz respeito à segurança do 

trabalho. As regras devem ser 

obedecidas tanto por emprega-

dores quanto por colaboradores. 

A intenção é propiciar garantia 

de comodidade no exercício das 

funções laborais. 

     Com a aplicação da NR 6 a 

atuação da empresa fica em con-

formidade com as diretrizes da 

Consolidação das Leis do Tra-

balho (CLT). Mesmo que os ris-

cos de acidente não sejam tão 

graves, isso não isenta a empre-

sa de oferecer condições de pro-

teção. Todos os funcionários 

precisam do seu próprio apare-

lhamento, sem nenhum custo ou 

desconto salarial. 

     Tipos de EPIs 

     Atualmente existem muitas 

opções de equipamento no mer-

cado e diversas alternativas de 

proteção. Vamos conhecer a se-

guir produtos especiais para 

partes específicas do corpo hu-

mano. 

     Membros inferiores 

     As pernas e os pés precisam 

de proteção em vários setores de 

trabalho e os mais conhecidos 

são os calçados de segurança e 

as calças de tecidos especiais. 

     Membros superiores 

     Para resguardar os braços e 

as mãos dos funcionários, os e- 

 

 

O que significa EPIs e qual a sua real importância? 
quipamentos tradicionais são as 

luvas de proteção e também as 

braçadeiras. 

     Cabeça 

     Uma das partes mais sensí-

veis da anatomia humana neces-

sita de muita atenção. Acessó-

rios indispensáveis para a segu-

ridade dos trabalhadores são o 

capacete, o capuz e a balaclava. 

     Rosto e olhos 

     Os olhos também represen-

tam grande vulnerabilidade na 

região do rosto. É fundamental 

utilizar máscaras e óculos para 

manter a integridade da área. 

     Tronco 

     Para proteger a parte supe-

rior do corpo o EPI mais indi-

cado é o colete. Principalmente 

em atividades de alto impacto. 

     Ouvidos 

     Em ambientes com alto nível 

de ruído, o protetor auricular é 

indispensável. A sensibilidade 

da audição humana requer cui-

dados especiais. 

     Sistema respiratório 

     Em locais de trabalho em que 

o ar pode ser perigoso se as-

pirado diretamente, o uso de um 

respirador é imprescindível. E-

xistem algumas substâncias 

químicas que podem causar e-

feitos negativos no organismo. 

     Treinamento e inspeção 

     Além de fornecer os equipa-

mentos para uso dos colabora-

dores, as empresas têm a obri-

gação de realizar treinamento 

para que os acessórios sejam 

utilizados da maneira correta. O 

uso equivocado desses proteto-

res podem provocar o efeito 

contrário e acabar desprotegen-

do os colaboradores. 

     Para garantir que esse mane-

jo seja correto é importante 

manter ativa a inspeção nas es-

tações de trabalho. Como al-

guns EPIs acabam sendo um 

pouco desconfortáveis, o uso 

contínuo pode ser mais difícil de 

manter. Para a empresa é mais 

vantajoso que o funcionário es-

teja protegido e não se acidente. 

Os custos com indenização po-

dem ser ainda maiores do que 

conservar a fiscalização atuante. 

     Manutenção dos equipa-

mentos 

     Da mesma forma que o trei-

namento e inspeção, a conser-

vação dos itens de segurança 

também fica a cargo da empresa 

e não dos funcionários. Atual-

mente já existem empresas es-

pecializadas que prestam servi-

ço justamente nesse sentido e 

podem ser acionadas em caso 

de dificuldade. 

     EPIs e a pandemia da Covid-

19 

     Com a propagação da pande-

mia da Covid-19 o uso de EPIs 

ultrapassou o ambiente de tra-

balho com a obrigatoriedade da 

máscara para todos. Além disso, 

 

 

em alguns locais a quantidade 

de equipamentos precisou ser 

ampliada para que as recomen-

dações da Organização Mundial 

de Saúde pudessem ser atendi-

das. 

     Transmissão do Coronavírus 

     Desde o início da pandemia a 

nível mundial, em março de 

2020, uma preocupação tomou 

conta de todos: como se pro-

teger de um vírus com alto teor 

de transmissibilidade e que se 

espalha por meio do contato 

com pessoas contaminadas que 

podem ser assintomáticas. 

     Se alguém espirra ou venha a 

ter um acesso de tosse o pri-

meiro impulso de todos nós é e-

vitar um contato mais próximo e 

assim nos protegemos do con-

tágio. Mas, e quando não há 

nenhuma evidência sintomática 

de contaminação, como pode-

mos nos distanciar do vírus? A 

resposta é simples. Utilizando e-

quipamentos de proteção indivi-

dual indicados pelas autorida-

des de saúde. 

     EPIs recomendados 

     De maneira geral, o equipa-

mento obrigatório para todas as 

pessoas é a máscara, de prefe-

rência uma com capacidade de 

filtragem do ar. 

      Entretanto, algumas situa-

ções e ambientes específicos e-

xigem proteção especial. Veja-

mos que EPIs são indicadas de 

acordo com cada ocasião. 

    Paciente com suspeita de Co- 

 

 

 

Inscrição no Whats 18 99765-2705 

 

vid-19 e acompanhante 

     Para os pacientes com sus-

peita ou confirmação de Covid-

19 é recomendado utilizar más-

cara e lenços de papel (para hi-

gienização em caso de secreção 

nasal). 

     Profissionais de saúde 

     Além das orientações de hi-

giene das mãos, os profissio-

nais de saúde precisam usar lu-

vas, gorro, avental de mangas 

longas, óculos de proteção e 

máscara. 

     Profissionais de serviços es-

senciais 

     Os profissionais de serviços 

essenciais, principalmente a-

queles que têm bastante contato 

com o público, também neces-

sitam se equipar com luvas, gor-

ro, avental de mangas longas, 

óculos de proteção e máscara. 

     Entendeu a importância dos 

EPIs? 

     Depois de enumerar os EPIs 

e a utilidade que eles possuem 

dentro e fora do ambiente de tra-

balho, a expectativa é que tenha 

ficado evidente no texto a rele-

vância do uso dos equipamen-

tos de segurança. 

     Se proteger no ambiente de 

trabalho e fora dele segue cada 

vez mais importante num mundo 

cheio de perigos e eventos ines-

perados. A segurança deve ser 

prioridade de todos aqueles que 

querem fazer um ambiente de 

trabalho mais seguro. N 

Cipinha 

 

Norminha 639, 02/09/2021 
     Para auxiliar os profissionais 

que desenvolvem atividades e 

interagem com a segurança das 

máquinas e equipamentos, a 

Fundacentro e a Escola Nacional 

de Administração Pública 

(Enap) disponibilizam o curso 

“Segurança em Máquinas e E-

quipamentos NR12 - Apreciação 

e Redução de Risco” na moda-

lidade de Ensino a Distância 

(EaD). 

     Disponível na plataforma da 

Escola Virtual de Governo (EV. 

G), o curso traz orientação téc-

nica que visa à segurança e 

saúde do trabalhador através da 

concepção e implementação de 

estratégias de combate aos peri-

gos e riscos decorrentes da uti-

lização de máquinas e equipa-

mentos. 

     As atividades propostas no 

curso ajudarão os profissionais 

a atuarem na redução de riscos 

aos quais estão sujeitos os tra-

balhadores dos diversos setores 

produtivos, minimizando e evi-

tando as ocorrências de aciden-

tes graves ou fatais. 

     Dividido em seis módulos, a-

pós a inscrição, os interessados 

terão 30 dias para cursar as dis-

ciplinas do curso. Confira abai-

xo o conteúdo programático: 

     Módulo 1 – Apreciação e Re-

dução de Risco: análise, apre-

ciação e processo de redução de 

riscos em três passos, da iden-

tificação das tarefas até o risco 

residual; 

     Módulo 2 – Segurança em 

Hidráulica:  sistema de controle, 

 

 

 

potência, segurança em máqui-

nas e prensas, passando por 

válvulas até projeto de adequa-

ção; 

     Módulo 3 – Segurança em 

Pneumática: utilização, aplica-

ção e distribuição de ar com-

primido, válvulas direcionais e 

auxiliares, atuadores pneumáti-

cos; 

     Módulo 4 – Interface de Se-

gurança: tipos e funções básicas 

das interfaces, conforme defini-

ção de “Circuitos Elétricos de 

Comando" e citações da NR 12; 

     Módulo 5 – Dispositivos de 

Segurança: definição, conceito e 

soluções de dispositivo de se-

gurança em prensas e injetoras; 

e 

     Módulo 6 – Dispositivos de 

Intertravamento: Diferenças en-

tre dispositivos, atuadores, pa-

rafuso one way e elementos de 

contato com ruptura positiva. 

     Profissionais que desenvol-

vem atividades e interagem com 

a segurança das máquinas e e-

quipamentos façam sua inscri-

ção. A atividade é aberta a qual-

quer pessoa que se inscrever. 

     Dica 

     Na plataforma da EV.G tam-

bém está disponível o curso 

“Segurança em Máquinas e E-

quipamentos NR12 – Funda-

mentos Básicos”, que visa con-

tribuir para a implementação 

dessa norma regulamentadora e 

para a redução de acidentes e 

doenças relacionados a máqui-

nas e equipamentos. Acesse o 

site e obtenha mais informa-

ções. N Fundacentro 

 

Novo curso sobre NR 12 está 
disponível na EV.G 

 
Atividade é fruto de um acordo de cooperação técnica entre 

a Fundacentro e a Enap 

http://www.norminha.net.br/
https://cipinha.com.br/o-que-significa-epis-e-qual-a-sua-real-importancia/?utm_campaign=o_que_significa_epis_e_qual_a_sua_real_importancia&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/596
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/596
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/596
https://www.escolavirtual.gov.br/login
https://www.escolavirtual.gov.br/login
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/369
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/369
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/369
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/369
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/assuntos/noticias/noticias/2021/agosto/novo-curso-sobre-nr-12-esta-disponivel-na-ev.g
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 04/12 - Norminha - Nº 639 - 02/09/2021 - ANO 13 - DESDE 18/08/2009 - Diretor Responsável: Maioli, WC - Comendador de Honra ao Mérito da SST – Registro Mte 51/09860 

Distribuição gratuita. Permitido imprimir no formato A3 para uso interno - Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 639 - 02/09/2021 - Fim da Página 04/12 

 

Gestão de SESMT 
Norminha 639, 02/09/2021 
Falar em gestão, nos reflete diretamente ao “ato ou efeito de ge-
rir; administrar, gerência”. Desta forma, GESTÃO DE SESMT, está 

ligado diretamente aos atos e ações praticados pelo mentor, orga-

nizador, responsável técnico ou pessoas que está diretamente à fren-

te das tomadas de ações do setor de saúde e segurança da orga-

nização (empresa). 

     Quando nos referimos a Gestão de SESMT, nos traz a mente a 

imagem de um profissional com larga vivência na carreira e que se 

propõe a implantar sistemas, métodos e métricas que irão solucionar 

os problemas e promover a saúde e segurança dos trabalhadores. 

Entretanto, nossa realidade é pode ser um pouco diferente, pois 

sempre vão existir os com larga experiencia e muitos que estão 

iniciando uma jornada profissional. Com base nisso, traremos neste 

artigo algumas vivencias e sugestões para uma Gestão de SESMT. 

     Na “PRÁTICA”, para desenvolver uma gestão sólida, participativa, 

envolvente e de resultados, apontamos os seguintes requisitos; 

     - A formação da equipe deve ser permeada, considerando a diver-

sidade e individualidade de cada profissional, não existe profissional 

ruim, existe profissional mal explorado. “O exemplo se dá a uma par-

tida de xadrez, o pião, a peça com menor potencial de avanço no ta-

buleiro, é capaz de se tornar uma poderosa rainha do jogo, daí tudo 

vai depender da estratégia do jogador”; 

     - A estrutura de recursos tecnológicos e organizacional, vai tornar 

o ambiente de trabalho (SESMT), em um local de fácil e rápidas a-

ções, desenvolvimento de ideias estratégicas, bem como resultar na 

performance da equipe. Disponibilidade programas de gerencia-

mento de dados, mesas individuais, para tornar cada profissional 

independente para desenvolver, computadores, impressoras, plasti-

ficadoras, armários, mesas de reuniões, etc...; são geralmente o dife-

rencial para garantir a equipe recurso necessários, para a execução 

das demandas rotineiras. 

     - Gerenciamento da rotina e tarefas claramente estabelecidas, é 

requisitos fundamental para a fluidez dos processos. Dividir a soma-

tória de demandas para cada profissional irá tornar as tarefas com 

“senso de dono”, onde fará cada um responsável pela qualidade e 

prazos dos trabalhos. Um exemplo que geralmente traz resultados, é 

a divisão por tema, (CIPA, Brigada, Treinamentos, Inspeções de e-

quipamentos, Indicadores diários, NR10, NR 33, etc...), lembrando 

que, além das atribuições especificas, todos devem ter as mesmas 

obrigações de inspeções, atendimento operacional de controle co-

mum. 

     - Para o controle de documentos, vai existir condições que seja 

possível todos os registros, procedimentos, protocolos e programas 

estarem digitalizados e arquivados em banco de dados. Entretanto, 

existe um modelo mais simplificado e customizado, que é o arqui-

vamento em “caixa box”, por ordem de NR´s. Isso facilita a locali-

zação e guarda de todos os itens relacionados ao requisito legal. 

(prática muito elogiada em atendimento a auditorias). 

     - Nas rotinas operacionais (visita nas operações, inspeções, entre 

outros), é importante estabelecer que o profissional tenha a discipli-

na de dividir seu dia de trabalho em “04 partes” (02 partes adminis-

trativas e 02 partes de demandas operacionais). Desta forma, é pos-

sível estar atualizado, diariamente, na rotina de necessidades da ope-

ração (produção, indústria, áreas externas) e dedicar tempo igualitá-

rio aos requisitos legais, registros e formalizações documentais ne-

cessárias de atendimento burocrático do SESMT. 

     - É necessário que SESMT (profissionais), tenham visibilidade e 

faça parte da política organizacional (ter participação nas reuniões e 

seja representativo). Para isso, é necessário que os profissionais se 

sintam presentes nas rotinas da empresa, conheça os processos “de-

talhadamente”, tinha empatia com as áreas, tenha a interação saudá-

vel com os níveis de liderança, tenha liberdade de expor ideias de 

inovação e principalmente desmistificar que o sesmt vá na operação 

para fiscalizar. Essa visibilidade, se torna espontânea quando o 

GESTOR DO SESMT, passa a demonstrar através de resultados que 

a equipe é presente e bem representativa. (O SESMT não deve parar 

serviços, mas sim propor soluções com condições seguras)”. 

     É importante exclarecer que ser GESTOR DE SESMT, é lidar com 

Oficinas IDEIA debatem base 
de dados e revisão sistemática 

 
Apresentações são realizadas por pesquisadores do Programa 

de Bolsas Integração, Desenvolvimento e Inovação em Pesquisa 

desafios constantes, pois estará lidando com profissionais de alta 

performance, de visão aguçada e nível técnico diferenciado. Portanto, 

se faz necessário que o profissional que se dedica a essa função, de-

ve estar preparado para tomada de decisões rápidas, mediação de 

conflitos, busca de recursos e entregar resultados. Sendo assim, o 

método escolhido para busca de capacitação técnica, expertise na 

interpretação de ações cognitivas e práticas de mediação, são de livre 

vontade de cada indivíduo, porém é fato afirmar que, haverá momen-

tos que as teorias mais estudadas, serão mera semelhança das muta-

ções e interfaces do dia-a-dia da rotina truculenta da profissão, Se-

gurança e Saúde no Trabalho. 

     Portanto, o GESTOR DE SESMT, tem o desafio de estabelecer uma 

equipe que lhe represente aos seus anseios, que lhe confie as suas 

decisões e que tenha o compromisso interpessoal de lhe trazer resul-

tados. A receita para isso, é tratar cada profissional como individuo 

único, extrair o mais alto nível de confiança, apoiar nos momentos 

de dificuldades técnicas e/ou mesmo nos momentos de frustações 

profissionais. Porém, para obter uma equipe de alto desempenho, é 

necessário separar as emoções e lidar com discernimento. (Para se 

ter resultados mediamos, não é preciso trabalhar além da média. Pa-

ra ter resultados extraordinários, devemos ser extraordinários). “Em 

grandes organizações, não podemos andar atrás do tempo, por isso 

busque, conheça e seja diferente, com simplicidade. N 

(Texto original – Caio Tenedini) 

Norminha 639, 02/09/2021 
Fundacentro realizou mais duas 

Oficinas IDEIA, em que pesqui-

sadores bolsistas apresentam 

experiências, ferramentas ou 

metodologias utilizadas em pes-

quisa, nos dias 23 de julho e 13 

de agosto. No primeiro encon-

tro, as pesquisadoras Elaine 

Cristina Marqueze e Ana Caro-

lina Russo falaram sobre as ba-

ses de dados Web of Science, 

PubMed, Scopus e Cochrane. 

No segundo, elas mostraram as 

etapas de uma revisão sistema-

tica. 

     Elaine Marqueze, livre-do-

cente pela Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São 

Paulo (USP), e Ana Russo, dou-

tora em Engenharia de Infraes-

trutura Aeronáutica pelo Institu-

to Tecnológico de Aeronáutica 

(ITA), atuam no Projeto Aspec-

tos ocupacionais do trabalho 

dos aeronautas civis do Progra-

ma de Bolsas IDEIA (Integração, 

Desenvolvimento e Inovação em 

Pesquisa), da Fundacentro. 

     Bases de dados 

     Na oficina, algumas ferra-

mentas foram apresentadas para 

a realização de pesquisas. Os 

Descritores em Ciências da Sa-

úde (DeCS/MeSH), do Centro 

Latino-Americano e do Caribe 

de Informação em Ciências da 

Saúde (Bireme), por exemplo, 

ajudam a definir melhor a busca 

nos bancos de dados com ter-

mos mais habituais. 

     Em relação às bases de da-

dos, as pesquisadoras apontam 

que a  PubMed é muito utilizada 

para a revisão de literatura na á-

rea da saúde. Segundo o site 

dessa base, são mais de 32 mi-

lhões de citações de literatura 

biomédica da Medline, periódi-

cos de ciências biológicas e li-

vros on-line. Possibilita uso de 

filtros e gráficos. 

     A Cochrane Library tem fil-

tros parecidos com a PubMed, 

relação por tipos de estudos, di-

visão por ensaios clínicos, revi-

são, protocolos, entre outros. Já 

o Web of Science cobre as áreas 

de ciências, ciências sociais, ar-

tes e humanidades, e o acesso 

se dá por meio de registro insti-

tucional. 

     Também foram apresentados 

softwares gerenciadores de bi-

bliografias para publicação de 

artigos científicos como o End 

Note, que pode ser usado de for-

ma on-line, permite recuperar as 

referências automaticamente e 

compartilhar com grupos cria-

dos, além das ferramentas VOS 

viewer e CitNetExplorer. 

     Revisão sistemática 

     A revisão sistemática, traba-

lho geralmente feito em dupla 

para comparação dos resultados 

encontrados, permite que se 

verifique o estado da arte de um 

assunto. Na oficina sobre as eta-

pas para realizá-la, as pesquisa-

doras destacaram a importância 

de definir bem a pergunta cientí-

fica, da escolha das bases utili-

zadas e dos critérios de inclusão 

e exclusão de artigos. 

     É necessário avaliar todos os 

estudos incluídos na revisão; 

preparar um resumo crítico com 

as informações disponibilizadas 

pelos artigos incluídos; e apre-

sentar uma conclusão com evi-

dência sobre os efeitos da inter-

venção. 

     Eliana Marqueze e Ana Caro-

lina Russo ainda mostraram co-

mo realizaram a revisão siste-

mática voltada para o Projeto 

Aspectos ocupacionais do tra-

balho dos aeronautas civis. Elas 

registraram a pesquisa no Pros-

pero, registro internacional de 

revisões sistemáticas. 

     Para fazer o estudo, criaram 

uma tabela de extração dos da-

dos dos artigos, um total de 105 

trabalhos nessa fase, e utiliza-

ram a escala Newcastle-Ottawa 

para estabelecer critérios e risco 

de viés, além de Loney critério – 

estudos transversais.  As auto-

ras optaram por fazer uma sínte-

se qualitativa. 

     As palestrantes ainda apre-

sentaram outras ferramentas na 

oficina: o Sistema GRADE para 

ensaios clínicos e pré-clínicos; 

o Checklist do Prisma, que per-

mite verificar se todas as etapas 

da revisão sistemática foram 

cumpridas; e os programas Ray-

yan QCRI e StArt, esse último, 

desenvolvido pela Universidade 

de São Carlos (UFSCar), permi-

te que se façam todas as etapas 

da revisão nele, gerando gráfi-

cos. N Fundacentro 

 

 

 

 
 

http://www.norminha.net.br/
https://decs.bvsalud.org/
https://decs.bvsalud.org/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.cochranelibrary.com/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/assuntos/noticias/noticias/2021/agosto/oficinas-ideia-debatem-base-de-dados-e-revisao-sistematica
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 639, 02/09/2021 
Médicos e enfermeiros permitindo que seus 

pacientes, sob seus cuidados morram por 

erros banais como troca de medicamentos 

ou ferramentas de trabalho esquecidos no 

corpo do paciente. Engenheiros da cons-

trução civil permitindo que seus prédios 

caiam por erro no cálculo estrutural básico, 

pela permissão da remoção das estruturas 

de apoio sem ter a cura completa do ci-

mento. Cantores errando na interpretação ou 

esquecendo a letra da música em pleno 

show ao vivo. Pilotos e tripulantes de aero-

naves permitindo sua queda por deixar de 

abastecer com o necessário para a rota e 

ainda ter dificuldade de comunicação com a 

torre sobre sua emergência. Padres sendo 

pedófilos e corruptos diante da batina con-

trariando toda uma política religiosa e tra-

indo a fé alheia. Delegados da polícia civil e 

polícia militar furtando. Esses desvios pos-

suem características educacionais de base 

que afetam inclusive a moral do indivíduo.  

     Os quatro pilares da Nova Educação, pro-

postos pela Comissão Internacional sobre 

educação para o século XXI, que incorpora o 

ensino ao paradigma do desenvolvimento 

humano são: 

     I-Aprender a fazer 

     Os educadores devem estimular que os 

estudantes apliquem suas habilidades liga-

das à resolução de problemas complexos. 

Para isso, os jovens devem usar a inteli-

gência emocional e todo o conhecimento 

adquirido para, por meio do trabalho em 

equipe, enfrentar situações e negociar dife-

rentes pontos de vista. 

     Neste cenário, todas as áreas da educa-

ção são atingidas. Seja em cursos presen-

ciais, a distância, técnicos, entre outros, em 

que o aprendizado e a formação devem ser 

constantes. 

     II-Aprender a ser 

     As ações dos estudantes devem sempre 

ser pautadas pela capacidade de autonomia, 

discernimento e responsabilidade. 

     Para isso, é preciso que eles desenvol-

vam uma postura mais cooperativa e, ao 

mesmo tempo, que possam fortalecer suas 

potencialidades individuais, como o racio-

cínio, a capacidade física, a aptidão para a 

comunicação e, acima de tudo, o autoco-

nhecimento. 

     III-Aprender a conviver 

     Neste pilar, os estudantes devem desen- 

 

volver capacidades relacionadas à inteligên-

cia emocional, como a compreensão do ou-

tro e a percepção das interdependências, as-

sim como praticar a tolerância e superar an-

tigos paradigmas. 

     IV-Aprender a aprender 

     As novas tecnologias e novos modelos de 

negócios, que englobam os conceitos de 

trabalhabilidade e empregabilidade, criaram 

um ambiente profissional bastante diferente 

com relação ao passado. Porém, muitas ins-

tituições ainda insistem em manter o ensino 

pautado em um modelo que prepara o aluno 

a seguir carreira linear, focada em uma única 

área do conhecimento, em que as habili-

dades técnicas ganham mais destaques do 

que as habilidades socioemocionais, assim 

como a capacidade de criar e inovar. 

     Dessa forma, seguindo esse novo concei-

to de mercado, o conhecimento terá diferen-

tes aplicações, já que as informações tam-

bém precisam estar alinhadas à prática de 

forma a agregar para o universo individual e 

coletivo do estudante. 

     Foi-se o tempo, se é que ele realmente 

existiu, em que apenas o conhecimento, so-

bre conteúdos faziam de alguém um bom 

profissional. Atualmente, além de conheci-

mentos técnicos e teóricos, para se destacar 

no mercado de trabalho os estudantes e re-

cém-formados precisam de competências 

sociais, emocionais, culturais, comunicacio-

nais, atitudinais, entre outras. 

     Muito se fala da implantação desse tipo 

de educação no nível básico da educação e 

já há alguns anos, o mercado de trabalho de-

monstrou necessitar de pessoas trabalha-

doras não apenas bem-qualificadas na teoria 

e nos conteúdos, mas que também sejam 

responsáveis, tenham capacidade de tomar 

decisões, liderar e conduzir suas relações. O 

ensino por competências na educação pro-

fissional é capaz justamente de desenvolver 

essas capacidades. 

     O ensino por competências já está previs-

to na Base Nacional Comum Curricular (BN 

CC) da educação básica brasileira. Afinal, 

para se manterem atualizadas e oferecendo 

uma aprendizagem de qualidade para seus 

alunos, é necessário a inclusão do ensino 

por competências na educação profissional 

de seus currículos nas escolas. 

     A aprendizagem por competências é uma 

metodologia que se opõe à educação tra-

dicional de ensino por disciplinas. Ela conec 

 

Ser ou não ser um profissional. 
Eis uma questão girando no mercado de trabalho 

ta diferentes áreas do saber e, invés de focar 

na teoria, tem como objetivo a combinação 

de conhecimentos, recursos, atitudes, valo-

res, estímulos e habilidades e, neste siste-

ma, os alunos possuem aulas em módulos 

integrados para desenvolverem as novas ca-

pacidades, como habilidades práticas, técni-

cas, cognitivas e socioemocionais. 

     Assim, os estudantes podem praticar e 

desenvolver capacidade e comportamentos 

como: proatividade; comunicação; curiosi-

dade; resolução de conflitos; capacidade de 

liderança; autonomia; pensamento crítico; 

habilidades tecnológicas e científicas; co-

operação; interação; disciplina; entre outras. 

Essa nova aprendizagem é muitas vezes 

liada às metodologias ativas, que trans-

formam o modelo tradicional expositivo de 

educação. Nesse cenário, os alunos passam 

a ter um local de maior protagonismo e 

participam de todas as etapas do processo 

de aprendizado. 

     Já no século XX, Willian Glasser, um 

psiquiatra e educador, desenvolveu a cha-

mada “Pirâmide da Aprendizagem”, dividida 

assim: 10% Lendo; 20% Escrevendo; 30% 

Observando; 50% Vendo e Ouvindo; 70% 

Discutindo; 80% Praticando; 95% Ensi-

nando. Observou que os quatro primeiros 

níveis: lendo, escrevendo, observando e 

vendo e ouvindo da Pirâmide fazem refe-

rência a métodos passivos de ensino-apren-

dizagem, o que demonstra que eles são 

pouco efetivos. No entanto, os quatro últi-

mos níveis: vendo e ouvindo, discutindo, 

praticando, ensinando; se relacionam com a 

metodologia ativa e indicam que um aluno 

engajado no conteúdo tem chances muito 

maiores de absorvê-lo. Por isso, embora ler 

os materiais e assistir as aulas sejam boas 

formas de assimilar determinado conteúdo, 

eles precisam ser alinhados a debates, aulas 

práticas, seminários, etc. Dessa forma, sua 

absorção será mais completa.  

     Com este artigo, desejo estimular, incen-

tivar que nas admissões de trabalhadores, 

de forma generalizada, passem por um pro-

cesso de teste para comprovação de seus 

conhecimentos profissionais independente-

mente da profissão e não apenas no mo-

mento da admissão, mas de forma periódica 

para confirmar atualização profissional. As-

sim como os exames médico periódicos fei-

to para o Programa de Controle Médico O-

cupacional-PCMSO. N Jorge Gomes EST 

  

Jorge Gomes-Especialista em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho. 

 

Como manter uma alimentação 
saudável e prática 

 
Docente do Senac Araçatuba dá dicas para melhorar o 

cardápio em casa 

Norminha 639, 02/09/2021 
    Com mais tempo em casa por 

conta da pandemia, era de se es-

perar que as pessoas buscas-

sem uma rotina de alimentação 

melhor. No entanto, a saída para 

muitos tem sido o delivery, setor 

que cresceu exponencialmente 

durante todo o ano de 2020. Um 

levantamento do site Statista 

mostra que apenas o Brasil foi 

responsável por 48,77% desse 

mercado na América Latina. 

     Mas nem sempre as escolhas 

alimentares feitas neste seg-

mento são as melhores para a 

saúde. Segundo pesquisa reali-

zada pela NZN Intelligence, 45% 

das pessoas afirmaram que es-

tão gastando mais com alimen-

tação e, destas, 34% estão com-

prando mais comida pronta, o 

fast food. 

     No entanto, a atenção com a 

alimentação vai muito além de 

uma preocupação estética, co-

mo afirma Thaís Palhota, docen-

te da área de nutrição e gastro-

nomia do Senac Araçatuba. “É 

importante entender que muitas 

doenças estão associadas à má 

alimentação, portanto, comer de 

maneira saudável previne mui-

tas doenças e ainda nos permite 

ter dias mais produtivos, melho-

rando nossa disposição para as 

atividades diárias”, explica. 

     Pensando nisso, Thaís sepa-

rou algumas dicas para uma ali-

mentação mais saudável: 

     1. Evite seguir dietas da mo-

da ou de outras pessoas – cada 

organismo apresenta uma parti-

cularidade, ou seja, cada indiví-

duo tem uma necessidade ener-

gética diária; 

     2. Dê preferência para ali-

mentos naturais de origem ve-

getal e animal; 

     3. Evite alimentos processa-

dos e ultra processados; 

     4. Conheça suas necessida-

des diárias levando em conside-

ração sua rotina de trabalho, ati-

vidade física e estrutura corpo-

ral; 

     5. Evite ficar grandes perío-

dos em jejum. Uma dica é comer 

de três em três horas, caso tenha 

fome. 

     Além disso, pensando em 

uma rotina saudável e em uma 

dieta equilibrada, a docente afir-

ma que a docente afirma que é 

importante  sempre  manter  em 

 

 

 

suas principais refeições ali-

mentos fonte de carboidrato, 

uma boa gordura, uma proteína, 

vitaminas e minerais. “E sempre 

dê preferência para preparações 

grelhadas e assadas, evitando 

frituras. Além disso, mantenha 

um bom consumo de água, de 

30 ml a 35 ml de água para cada 

quilo de seu peso”, aconselha. 

Técnico em Nutrição e Dietética 

     O Senac Araçatuba está com 

inscrições abertas para o curso 

Técnico em Nutrição e Dietética, 

que prepara os alunos para atuar 

no segmento de alimentação fa-

zendo o controle de qualidade 

dos alimentos, além de promo-

ver saúde e bem-estar aos paci-

entes. 

     E com o intuito de ampliar o 

acesso, o Senac Araçatuba está 

com uma campanha promocio-

nal com mensalidades fixas de 

R$ 99 para todos os cursos téc-

nicos com início das aulas no 

segundo semestre. Para saber 

mais sobre as ofertas, a campa-

nha e prazos de inscrições, aces-

se o Portal Senac: 

https://www.sp.senac.br/senac-

aracatuba. N 

 

GRUPO GR tem 
vagas abertas 

no Rio de Janeiro 
Norminha 639, 02/09/2021 
O GRUPO GR está com vagas 

abertas para o cargo de vigilante 

no estado do Rio de Janeiro. Os 

pré-requisitos estão listados no 

link https://grupogr.com.br/. A 

candidatura à vaga é pelo site, 

no campo Trabalhe Conosco. 

     A empresa não recebe currí-

culos por e-mail ou contato tele-

fônico e a candidatura é feita so-

mente online, no site relaciona-

do acima. Ela é gratuita, sem 

custo para participação nos pro-

cessos seletivos. O GRUPO GR 

oferece treinamentos contínuos 

e chances de crescimento pro-

fissional. 

     Sobre o GRUPO GR 

     O GRUPO GR é referência na-

cional na prestação de serviços 

especializados de Segurança 

Patrimonial, Portaria, Controle 

de Acesso, Bombeiro Civil, Re-

cepção, Limpeza, Segurança E-

letrônica e atende condomínios 

(residenciais e comerciais), in-

dústrias, hospitais, shopping. N  

http://www.norminha.net.br/
https://www.sp.senac.br/senac-aracatuba
https://www.sp.senac.br/senac-aracatuba
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://grupogr.com.br/
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Norminha 639, 02/09/2021 
 A NR-10 – Segurança em Insta-

lações e Serviços em Eletri-

cidade é a norma regulamen-

tadora que cuida da proteção 

dos trabalhadores que lidam 

com energia elétrica em suas a-

tividades laborais. Cabe ao Ser-

viço Especializado em Engenha-

ria de Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT) estabelecer e 

avaliar os procedimentos a se-

rem adotados pela empresa vi-

sando a autorização dos empre-

gados para trabalhos em insta-

lações elétricas. 

     Confira, a seguir, algumas 

dicas da Comissão de Política 

de Relações Trabalhistas (CPR 

T) da Câmara Brasileira da In-

dústria da Construção (CBIC) 

para realizar instalações e servi-

ços em eletricidade com segu-

rança: 

     Toda instalação elétrica ou 

serviço a ser feito em áreas pró-

ximas ou que envolvam eletrici-

dade direta ou indireta, deve ser 

projetada e executada de modo a 

prevenir perigos de choque elé-

trico ou qualquer outro tipo de 

acidente, como incêndio ou ex-

plosão, garantindo espaço sufi-

ciente para um trabalho ou manu 

Norminha 639, 02/09/2021 
A semana interna de prevenção 

de acidentes de trabalho (SIPAT) 

é realizada uma vez por ano para 

discutir questões de segurança 

no trabalho. 

    De um modo geral, essas me-

didas visam a prevenção de a-

cidentes e a segurança do traba-

lho. 

     A seleção dos temas da SI 

PAT é um processo delicado que 

exige conhecimento específico 

do público e educação corpora-

tiva. Além disso, esses cursos 

requerem o apoio de empresas 

de treinamento interno. 

     Os temas estão sempre volta-

dos para aumentar a sensibilida-

de dos colaboradores, para in-

ternalizar o conteúdo, o evento 

precisa de uma boa dinâmica e 

de excelentes palestrantes que 

explicam o tema. 

     Mas você deve estar se per-

guntando, qual é o objetivo da SI 

PAT? Como  acertar no tema es- 

CBIC dá dicas de segurança em 
instalações e serviços elétricos 

seio seguro do local. 

     Instalação ou peça condutora 

que não faça parte dos circuitos 

elétricos, assim como aquelas 

que mantêm contato direto ou 

indireto com água, devem ser 

aterradas, isoladas ou blinda-

das, conforme as normas inter-

nacionais vigentes. 

     Transformadores e capacita-

dores devem ser instalados se-

guindo as normas impostas pelo 

fabricante, além de outras espe-

cíficas, no que se refere à lo-

calização, distância de isola-

mento e condições de operação. 

Se operantes no interior de edi-

ficações destinadas a trabalho, 

devem ser instalados em locais 

ventilados, construídos de ma-

terial incombustível e providos 

de portas corta-fogo. 

     As instalações para eletrodo-

mésticos, ferramentas elétricas, 

tomadas e extensões devem ser 

projetadas de modo a garantir 

total segurança. Não é permitida 

a ligação simultânea de mais de 

um aparelho à mesma tomada, 

salvo se a instalação for proje-

tada com esta finalidade. Os ser-

viços de manutenção ou reparo 

só podem ser executados por 

profissionais qualificados. N 

colhido? Bom, é exatamente so-

bre isso que você vai encontrar 

neste artigo. Veja os tópicos: 

     - Qual é o objetivo da SIPAT? 

     - O que devo fazer para esco-

lher um tema? 

     - Como acertar no tema es-

colhido? 

     Qual é o objetivo da SIPAT? 

     Por meio de conferências, 

concursos, brindes, dramatiza-

ções e atividades de incentivo, a 

SIPAT visa conscientizar os co-

laboradores sobre a importância 

da prevenção e do combate aos 

acidentes e doenças ocupacio-

nais. 

     O seu objetivo é tornar o am-

biente mais seguro, criando uma 

mentalidade de alerta, que per-

mita aos colaboradores compre-

ender e exigir as correções ne-

cessárias, possibilitando o au-

tosserviço e o cuidado mútuo, 

desencadeando assim um pro-

cesso  de melhoria  contínua no 

ambiente de trabalho. 

 

Mensagens fora do expediente podem gerar pagamento de hora extra 
Norminha 639, 02/09/2021 
  Você já desligou o computador 

e encerrou o expediente, mas o 

WhatsApp não para de notificar 

mensagens do trabalho. Nos úl-

timos anos, milhões de brasi-

leiros vivenciaram essa rotina. 

Com medo de perder o em-

prego, muitos profissionais aca-

bam respondendo e atendendo 

demandas fora de hora. E isso se 

tornou ainda mais comum com 

a prevalência do teletrabalho. 

Mas o advogado especialista em 

Direito do Trabalho Empresarial, 

Fernando Kede, explica que, sal-

vo exceções previstas no con-

trato de trabalho, o funcionário 

não é obrigado a exceder seu 

horário e responder mensagens 

fora do seu expediente. 

     O advogado explica que o 

envio de mensagens tanto nos 

perfis pessoais, quanto nos gru-

pos de corporativos, configuram 

horas extras de trabalho e per-

mitem a empregado pleitear o 

recebimento desses valores na 

Justiça. “As mensagens podem 

ser utilizadas como comprova-

ção, inclusive as enviadas em 

grupos corporativos”, afirma. 

     Kede reforça que o funcioná-

rio não é obrigado a trabalhar fo- 

ra  de  seu horário  estabelecido, 

 

     É fundamental que você defi-

na um objetivo para a SIPAT, 

pois com ela você pode até so-

lucionar problemas comporta-

mentais específicos na sua em-

presa, como o alcoolismo, uso 

de drogas, entre outros. Por isso 

é tão importante escolher um 

bom tema, afinal esta é uma ex-

celente oportunidade para infor-

mar e dialogar com os seus co-

laboradores. 

     O que devo fazer para esco-

lher um tema? 

 

 
Mesmo em home office, funcionários não devem exceder o 

limite de horas trabalhadas 

 

Funcionário não é obrigado a 

responder mensagens fora do 

seu expediente 

mesmo que utilize um celular 

fornecido pela empresa. “Se o 

celular for fornecido pelo em-

pregador ele se torna uma evi-

dência ainda maior de que o em-

pregado necessita trabalhar fora 

de seu expediente”, completa. 

     Segundo a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), o home 

office não tem controle de horá-

rio, mas o Ministério Público do 

Trabalho divulgou uma nota téc- 

nica indicando diretrizes para 

     A seleção do tema da SIPAT 

deve ser feita bem antes de sua 

data. Na verdade, esse tópico 

deve ser estabelecido dia a dia. 

     Devido à análise de riscos, a-

cidentes ocorridos o ano todo, 

falha de equipamentos ou com-

portamento causador de doen-

ças, e novos sinais de necessi-

dade da empresa, a SIPAT deve 

finalmente alinhar seu tema com 

esses aspectos de melhoria, de 

forma a atingir o objetivo prin-

cipal  de educar  os colaborado-  

garantir a proteção dos traba-

lhadores nesse esquema. Nela, 

o MPT afirma que o empregador 

deve limitar sim o horário de ex-

pediente. “Se ele optar por con-

trolar o horário, deverá pagar 

hora extra, mesmo em casos de 

emergências”, pontua o advoga-

do. 

     Segundo o especialista em 

Direito do Trabalho Empresarial, 

por outro lado, optar por não 

controlar o horário permite que 

os funcionários decidam a hora 

que pretendem exercer suas fun-

ções, desde que atenda a de-

manda do empregador. “O tra-

balhador pode até exercer suas 

funções durante a madrugada, 

desde que não haja prejuízo à 

empresa. Se o empregador de-

terminar um horário, o trabalha-  

 

res sobre medidas preventivas 

para o ambiente de trabalho. 

     A SIPAT 2021 ainda precisa 

aumentar a conscientização so-

bre o contexto global da pande-

mia. Como o mundo continua a 

se concentrar na redução da dis-

seminação do novo coronavírus. 

     Esse também deve ser um 

problema comum para a saúde 

dos colaboradores. É importante 

conhecer plenamente as regras 

de higiene e cuidados gerais, 

que irão alertar os colaborado-

res sobre a sua obrigação de não 

contrair o vírus, nem de trans-

miti-lo aos colegas. 

     Como acertar no tema esco-

lhido? 

     Embora os antecedentes da 

pandemia tenham desencadea-

do diferentes tipos de contro-

vérsia, o objetivo principal da 

SIPAT não deve ser esquecido. 

Mesmo que a prevenção da in-

fecção por Covid19 seja uma 

prioridade, o número de aciden-  

dor tem que estar disponível du-

rante todo o período estabeleci-

do”, conclui. 

     Adequação à LGPD 

     Kede alerta, ainda, para os 

cuidados que empresas e fun-

cionários devem adotar na troca 

de informações via celular de 

forma a não violar a Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD). “A 

orientação é para que as em-

presas não compartilhem docu-

mentos e outros dados por apli-

cativos de mensagem. Em casos 

de mudança para o regime de 

teletrabalho, é preciso reformu-

lar o regulamento interno e o có-

digo de conduta, fiscalizando 

para que os que dados não va-

zem. A LGPD reforça a neces-

sidade de proteger essas infor-

mações e ferir a lei pode gerar 

punições graves às empresas”, 

explica o advogado. 

N 

 

Fernando Kede é advogado 

especializado em Direto do 

Trabalho Empresarial 

tes de trabalho é chocante e re-

quer atenção. 

     Por exemplo, em 2020, a Ad-

ministração da Previdência So-

cial registrou 16.278 acidentes 

de trabalho, e os dados conti-

nuam mostrando uma média de 

44 acidentes por dia. Portanto, o 

problema dos acidentes indus-

triais não pode ser ignorado. Os 

métodos convencionais de pre-

venção de doenças ocupacio-

nais, neste sentido, podem in-

cluir regras de higiene para pre-

venir pandemias. 

     Da mesma forma, outros te-

mas podem ser combinados, co-

mo qualidade de vida e saúde 

mental isoladas, meio ambiente 

e resiliência, técnicas de incen-

tivo à pandemia e todos os ou-

tros tópicos que são úteis para 

os funcionários. 

N 
Cipinha 

SIPAT online da Realizarte 

 

 

Palestras para SIPAT: como escolher as melhores para o evento? 

http://www.norminha.net.br/
https://cipinha.com.br/palestras-para-sipat-como-escolher-as-melhores-para-o-evento/?utm_campaign=palestras_para_sipat_como_escolher_as_melhores_para_o_evento&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://realizartepalestras.com.br/sipat-a-distancia/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Norminha 639, 02/09/2021 
     A abordagem sobre assuntos 

relacionados à segurança do tra-

balho, remete a medidas preven-

tivas, uso de equipamentos de 

segurança, manutenção de equi-

pamentos, entre outros aspec-

tos. Contudo, esquecemos que a 

maioria dos acidentes de traba-

lho ocorrem devido às falhas 

humanas. 

     Como exemplo, um estudo 

focado em entender as causas 

de acidentes na construção civil, 

apontou que a maioria dos pro-

blemas que geram acidentes vi-

nham do uso inadequado de 

EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individuais), manipulação in-

correta de máquinas ou falta de 

manutenção. 

     Todas essas vulnerabilida-

des podem ser evitadas, entre 

outras. Porém, esses problemas 

costumam não ser notados, por 

falta de orientação, treinamentos 

e diálogos constantes. 

   Nesse sentido, o SESMT exer-

ce um papel fundamental e, por 

isso, precisa manter o contato 

com os funcionários, ajudando a 

reduzir diversos riscos. Entenda 

mais sobre a importância desse 

diálogo e como a SESMT fun-

ciona. 

     - O que é SESMT? 

     - Como o diálogo contribui 

com a segurança 

     - Como garantir a integração 

entre todos 

     O que é SESMT? 

     O Serviço Especializado de 

Segurança e Medicina do Tra-

balho (SESMT) surgiu em 1967 

com a intenção de garantir am-

bientes de trabalho mais segu-

ros, para os profissionais. Além 

disso, esse serviço possui forte 

atuação na prevenção das doen-

ças ocupacionais. 

 

 

     Constituído por um grupo de 

especialistas, em alguma área 

de medicina ou engenharia do 

trabalho, tal serviço é regula-

mentado pela NR 04, com o in-

tuito de reduzir o número de aci-

dentes nesses ambientes. 

     Dessa forma, o SESMT atua 

nas empresas com a finalidade 

de garantir a integridade física e 

mental dos colaboradores. 

     O número de especialistas i-

deal para fazer parte desse gru-

po, é determinado de acordo 

com o dimensionamento do SES 

MT, feito conforme o grau de 

risco  da atividade,  relacionado 

ao número de funcionários que 

a empresa possui. 

     Como o diálogo contribui 

com a segurança 

     A comunicação consolida o 

sucesso de muitas das metas da 

empresa. Uma delas é a de ga-

rantir um ambiente mais seguro, 

já que problemas relacionados à 

segurança  no  trabalho  podem 

 

ser reduzidos sanando empeci-

lhos entre a equipe. 

  Inclusive, muitas empresas en-

contram diversas dificuldades 

na eleição da Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes (CI 

PA). Alguns funcionários nem 

sabem da existência da comis-

são, muito menos de sua fina-

lidade. 

     De igual modo, muitos riscos 

nas organizações passam des-

percebidos por funcionários que 

não são ligados à área. A partir 

de conversas, palestras e até a-

visos nos setores, os funcioná-

rios passam a enxergar de ma-

neira bem mais analítica e es-

tratégica. 

     Dessa forma, garantir a co-

municação entre os membros do 

SESMT e o time garante que a 

equipe entenda os fundamentos 

 

SESMT: 
Qual a importância do diálogo com os 

empregados do papel que eles exercem, a im-

portância para todo time e como 

é fundamental a participação de 

todos. 

     Vale ressaltar que o SESMT é 

formado por profissionais como 

engenheiros, médicos, técnicos 

de segurança do trabalho, enfer-

meiros e auxiliares de enferma-

gem. Todos especializados nes-

se ramo, tendo maior proprie-

dade sobre o assunto para fo-

mentar a empresa. 

     Como garantir a integração 

entre todos 

     Uma das principais formas 

de integrar esses profissionais 

com o restante da equipe é pro-

movendo ações de avaliações 

do ambiente, com comunicação 

efetiva e mais próxima. 

     Assim, ao invés de cartazes, 

uma boa prática é ir aos diversos 

setores para comunicar eventos 

e ações relacionados à saúde no 

trabalho, bem como os aconte-

cimentos ou acidentes que pos-

sam servir de exemplos para a-

lerta da equipe. 

     Outra forma de aproximar a 

comunicação é através de pes-

quisas, de preferência abertas. 

Isso poderá facilitar o entendi-

mento da rotina de trabalho das 

pessoas, o tempo de atuação na 

função, o que esse funcionário 

entende sobre segurança no tra-

balho, o que ele tem feito etc. 

     Essas dinâmicas abrem es-

paços valiosos para maior inte-

gração, compartilhamento de 

conhecimentos e redução de a-

cidentes. Até porque, a seguran-

ça do trabalho busca proteger os 

funcionários. E isso fica mais 

fácil se eles estiverem dentro 

desse processo. 

     Ainda tem dúvidas de como 

fazer isso? Então fale com a gen-

te. A Realizarte possui dinâmi-

cas completas para integrar a 

comunicação entre SESMT e os 

colaboradores. Estamos espe-

rando por você! 

N 
Realizarte 

 

ESG: Quintas da CBIC abordará o 
assunto de alta relevância para o 

setor. Não perca! 

 

Norminha 639, 02/09/2021 
 O Quintas da CBIC de HOJE vai 

abordar os conceitos de ESG – 

boas práticas ambientais, soci-

ais e de governança, da sigla em 

inglês para ‘Environmental, so-

cial and corporate governance’. 

O evento acontecerá HOJE quin-

ta-feira (2/9) às 17h. Inscreva-

se agora e garanta seu lugar para 

esta discussão necessária. 

     O tema é de alta relevância 

para o setor da construção. Por 

isso, além do presidente da Câ-

mara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), José Carlos 

Martins, participarão do debate 

o presidente da Comissão de 

Meio Ambiente (CMA) da CBIC, 

Nilson Sarti, a presidente da Co-

missão de Responsabilidade 

Social (CRS) da CBIC, Ana 

Cláudia Gomes, e o presidente 

da Comissão de Política de Re-

lações Trabalhistas (CPRT) da 

CBIC, Fernando Guedes. 

     A CBIC é protagonista nas 

ações de ESG desde o início de 

sua história. Durante um evento 

de lançamento da Estratégia In-

vestimento Verde para o Desen-

volvimento Regional do Minis-

tério do Desenvolvimento Regi-

onal (MDR), que aconteceu na 

última segunda-feira (30), o pre-

sidente da CBIC destacou que as 

iniciativas de sustentabilidade 

fazem parte do DNA da entidade. 

“Eu presido uma entidade que 

há 64 anos preserva os con-

ceitos de ESG, eles estão em 

nosso DNA ao longo desse tem-

po. Nós não acreditamos que e-

xista desenvolvimento contínuo, 

que é o maior interesse de todo 

cidadão brasileiro, que não pas-

se por esses conceitos princi-

pais”, disse.  

     Não perca! É HOJE, quinta-

feira agora (2/9) às 17h! 

     Inscreva-se neste link! 
     O evento tem interface com 

os projetos ‘Responsabilidade 

Social e a Valorização do Traba-

lhador’ por meio da Comissão 

de Responsabilidade Social (CR 

S) da CBIC, ‘Realização/Partici-

pação de/em Eventos Temáticos 

de SST/RT’ por meio da Co-

missão de Política de Relações 

Trabalhistas (CPRT) da CBIC, 

com correalização do Serviço 

Social da Indústria (Sesi Nacio-

nal). Também tem interface com 

o projeto ‘Desenvolvimento 

Sustentável na Indústria da 

Construção’ por meio da Comis-

são de Meio Ambiente (CMA) da 

CBIC, com correalização do Ser-

viço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (Senai Nacional). N 

Atenção! 
Você empresário, 

divulgue sua 
empresa aqui na 
Norminha e eleve 
seu produtos ou 
serviço na palma 

da mão de mais de 
4 milhões de 

profissionais pelo 
Brasil a fora. 

 

Fale conosco 
Whats 

18 
99765-2705 

ANIMASEG 
disponibiliza 

espaço em 
estande para 

levar 
exportadoras à 
Feira A+A, na 

Alemanha 
Inscrições para participação 

na feira só até 03/09 

Norminha 639, 02/09/2021 
O Congresso Internacional e Ex-

posição A+A 2021, considerado 

o mais importante evento global 

voltado para Saúde e Segurança 

do Trabalho, seguirá em formato 

presencial de 26 a 29/10/2021, 

em Dusseldorf, Alemanha, aten-

dendo os protocolos de higiene 

e proteção contra infecção de 

Covid. 

     Desde 22 de agosto, o país 

abriu sua fronteira para visitan-

tes brasileiros com imunização 

completa, o que levou as em-

presas exportadoras vinculadas 

ao projeto setorial Brazilian Sa-

fety, promovido pela ANIMASEG 

em parceria com a Apex-Brasil, 

decidir pela participação na feira 

durante reunião realizada nesta 

semana. 

     Dentro desse novo cenário, 

surgiu a oportunidade de inserir 

empresas exportadoras de EPI 

que queiram se juntar à delega-

ção da ANIMASEG, que tem um 

estande bem localizado de 100 

m2 na feira. O Congresso Inter-

nacional e Exposição A+A é pro-

movido pela Associação Federal 

Alemã para Segurança e Saúde 

Ocupacional (Basi) e conta com 

a participação de mais de 1000 

expositores de diversos conti-

nentes. 

     Missão Empresarial na Fran-

ça 

     Além disso, na semana que 

antecede a feira A+A, a ANI-

MASEG programou uma Missão 

Empresarial na França para 

prospecção no mercado francês, 

de 20 a 22/10/2021. A Missão 

será coordenada pela Associa-

ção e pelo Setor de Promoção 

Comercial e de Atração de In-

vestimentos (SECOM) da Em-

baixada do Brasil na França e a 

participação é independente do 

evento A+A, na Alemanha. N 

 

 

Hoje às 

17 horas 

http://www.norminha.net.br/
https://realizartepalestras.com.br/solicite-orcamento/
https://realizartepalestras.com.br/solicite-orcamento/
https://realizartepalestras.com.br/sesmt-qual-a-importancia-do-dialogo-com-os-empregados/?utm_campaign=sesmt_qual_a_importancia_do_dialogo_com_os_empregados&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://brasil.cbic.org.br/quintas-da-cbic-02-09-2021
https://brasil.cbic.org.br/quintas-da-cbic-02-09-2021
https://brasil.cbic.org.br/quintas-da-cbic-02-09-2021
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 639, 02/09/2021 
Por Regiane Esturílio* 

     O novo projeto de Decreto da 

Secretaria Nacional do Consu-

midor (SENACON) 2020/2021, 

chamado de Serviço de Atendi-

mento ao Cliente (SAC) humani-

zado, provoca algumas refle-

xões, especialmente quanto às 

consequências para a empresa e 

a experiência do consumidor se 

a legislação não for seguida. 

     O Decreto No 6. 523/08, que 

regulamenta o SAC de empre-

sas, voltou a ser assunto por-

que, recentemente, a SENACON 

encaminhou à consultoria jurí-

dica do Ministério da Justiça a 

proposta de um novo decreto, 

que traz a obrigatoriedade de há-

ver um número de telefone e a-

tendimento necessariamente fei-

to por um humano no SAC. Em 

2020, a secretaria havia encerra-

do a obrigatoriedade do atendi-

mento telefônico. 

     É evidente que toda legisla-

ção consumerista é importante 

para as relações de consumo. 

Mas a minuta de decreto 2020/ 

2021 não se apresenta muito fa-

vorável ao consumidor e nem 

tão preocupante para as empre-

sas. 

     Como pontos positivos, o 

projeto garante aos consumido- 

 

SAC Humanizado requer disciplina imediata para ter validade 

res mais canais de atendimento 

além do telefone – por meios 

digitais, como aplicativos, e-

mails e tecnologia multicanal. E 

determina que o fornecedor de-

verá imediatamente suspender 

cobranças quando a demanda 

versar sobre serviço não solici-

tado ou cobrança indevida, con-

forme estipula o artigo 12, § 3º. 

     No entanto, ele nunca foi lei, 

trata-se de uma minuta, confor-

me já mencionado, e ainda não 

há penalidades previstas. Do 

ponto de vista da empresa, 

questiona-se até onde ela está 

obrigada a atender a determina-

ções de um decreto, o que tam-

bém demanda uma nova discus-

são. As mudanças podem, sim, 

se tornar investimentos, dedutí-

veis do Imposto de Renda para 

Pessoa Jurídica (IRPJ), mas não 

é, ainda, obrigatório, por justa-

mente se tratar de uma minuta. É 

necessário atentar que, a depen-

der da redação final, o projeto 

poderá destoar do Código de 

Defesa do Consumidor (CDC). 

     A implantação do novo pro-

jeto do SAC humanizado não 

deve ocorrer de forma tão ime-

diata. A própria SENACON dele-

gou para si a regulamentação 

futura do atendimento telefônico 

caso as agências reguladoras as 

 

sim não o façam e não deu prazo 

para que isso ocorra, tampouco 

divulgou todas as diretrizes para 

o acesso pelos consumidores a 

esses novos canais de comuni-

cação com o SAC. Inclusive, is-

so já poderia e deveria ter sido 

feito. Portanto, em relação ao 

projeto anterior, essa minuta traz 

apenas uma ampliação dos ca-

nais de atendimento, sem mu-

danças substanciais para o con-

sumidor neste momento. 

     Na comparação dos dois de-

cretos, o tempo para solução 

das demandas aumentou. O de-

creto anterior previa cinco dias, 

e o novo está prevendo sete. Es-

se novo decreto mantém obri-

gatório o atendimento telefônico 

no mínimo em um dos canais de 

forma ininterrupta sem citar di-

retamente o telefone, enquanto o 

decreto anterior previa o atendi-

mento  telefônico  obrigatório 

ininterrupto. Diante disso, é no-

tável um certo prejuízo do con-

sumidor. Antes, estava prevista 

a capacitação do atendente de 

forma que o SAC e todo o apa-

rato do fornecedor tratassem o 

consumidor com boa fé, trans-

parência, com abordagem cor-

dial e dignidade humana. Enfim, 

as conhecidas boas práticas con 

Catho é reconhecida como uma das 
melhores empresas para se trabalhar 

na região de Barueri 

Norminha 639, 02/09/2021 
Referência em cultura organiza-

cional e no desenvolvimento de 

pessoas, a  Catho, marketplace 

de tecnologia que conecta em-

presas e candidatos, foi reco-

nhecida como a 6ª Melhor Em-

presa para se trabalhar na região 

de Barueri no ranking Great Pla-

ce To Work (GPTW) de 2021, 

entre as médias organizações. A 

premiação reforça o compro-

misso da empresa em buscar 

um ambiente de trabalho cada 

vez mais colaborativo e inova-

dor. 

     Estar no ranking GPTW não é 

novidade para a Catho, a em-

presa já marcou presença na 

premiação outras vezes, em 

diversas categorias. Além dessa 

premiação a empresa já foi con-

siderada uma das melhores em- 

 

 

 

sumeristas. Isso saiu da atual 

minuta do decreto. 

     Está claro que sou favorável 

às boas práticas e às mudanças 

por parte dos fornecedores. O 

melhor tratamento possível para 

o consumidor tem que ser al-

cançado, uma vez que a lei deve 

ser cumprida. Por isso, os in-

vestimentos nesses quesitos 

não devem ser vistos como cus-

tos. É essencial que haja um 

bom projeto, que, quando for 

disciplinado, só vai otimizar o 

setor, diminuir o tempo de aten-

dimento, facilitar a solução de 

demandas e melhorar a imagem 

do mercado, ao reforçar a marca 

do fornecedor. Esse tem que ser 

o foco! 

*Regiane Esturílio é advogada 

tributária fundadora do 

escritório Esturílio Advogados. 

    Esturilio Advogados: A banca 

especializada em direito tributá- 

 

rio e societário, cível, ambiental, 

penal econômico, tem atuação 

nacional e está à frente de 2.100 

processos ativos em direito con-

tencioso de companhias de 

grande representação nacional 

do segmento da madeira, celu-

lose e papel cartão localizadas 

na Região Sul e Sudeste. 

N 

presas para se trabalhar em 

Barueri e Região nas edições de 

2017 e 2020. E reforçando sua 

constante inovação e atuação na 

área tecnológica, a Catho tam-

bém foi considerada como uma 

das melhores empresas de tec-

nologia para se trabalhar no Bra-

sil em 2018 e 2020. Além disso, 

essa não é a primeira vez que a 

empresa aparece no ranking em 

2021: em junho a companhia foi 

reconhecida como uma das me-

lhores empresas para mulheres 

trabalharem. 

N 

 

O que é aposentadoria híbrida? 
Norminha 639, 02/09/2021 
No Regime Geral de Previdência 

Social, as aposentadorias são 

diferenciadas legalmente como 

sendo para segurados urbanos e 

segurados rurais. No entanto, 

pela legislação previdenciária, é 

possível que os segurados apro-

veitem os dois períodos. 

     A Lei nº 8.213/91 regula-

menta a forma como se reco-

nhece a condição de segurado 

especial, que em regra é a pes-

soa que exerce atividade na la-

voura, pecuária, atividade extra-

tivista, bem como também na 

pesca artenasal, sendo todas 

reconhecidas como atividades 

rurais para fins do reconheci-

mento previdenciário, nos ter-

mos do artigo 11, inciso VII, alí-

neas a, b e c da Lei 8.213/91 

     Cônjuge (a), companheiro 

(a), filho (a) maior de 16 anos 

também podem ser inseridos 

como segurados especiais. 

     Vejamos o que diz a lei: 

     a) produtor, seja proprietário, 

usufrutuário, possuidor, assen-

tado, parceiro ou meeiro outor-

gados, comodatário ou arrenda-

tário rurais, que explore ativida-

de: 

     1. agropecuária em área de 

até 4 (quatro) módulos fiscais; 

     2. de seringueiro ou extrati-

vista vegetal que exerça suas a-

tividades nos termos, e faça des-

sas atividades o principal meio 

de vida; 

     b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da 

pesca profissão habitual ou 

principal meio de vida; e 

     c) cônjuge ou companheiro, 

bem como filho maior de 16 

(dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de 

que tratam as alíneas a e b deste 

inciso, que, comprovadamente, 

trabalhem com o grupo familiar 

respectivo. 

     A aposentadoria híbrida é a 

modalidade de benefício em que 

o (a) segurado (a) pode somar 

os períodos de tempo de ativi-

dade rural com tempo de ativi-

dade urbana, nos termos do ar-

tigo 48, § 3º da Lei nº 8.213/91, 

tendo em vista que muitos tra-

balhadores migram do serviço 

rural para o serviço urbano e tam 

bém em sentido contrário. 

    A aposentadoria rural de tem 

exigência de idades diferentes 

da aposentadoria urbana, sendo 

normalmente de 5 anos a menos 

para o homem e para mulher, 

desde que fosse trabalho inte-

gralmente no meio rural, confor-

me o artigo 48, § 1º e § 2º da Lei 

nº 8.213/91. 

     Com a aposentadoria híbri-

da, não é mais possível apro-

veitar as idades diferenciadas, 

sendo que a aposentadoria hí-

brida se assemelha à aposen-

tadoria por idade urbana, com 

os mesmos requisitos. 

     Com a reforma instituída pela 

Emenda Constitucional nº 103/ 

2019, a aposentadoria híbrida 

foi alterada, exigindo dos ho-

mens os requisitos de 65 anos 

de idade e 20 anos de contri-

buição, e das mulheres a idade 

de 62 anos, mas mantendo os 

15 anos de contribuição que já 

era exigido. 

     Para os segurados homens 

que já eram filiados ao Regime 

Geral antes da vigência da E-

menda Constitucional nº 103/ 

2019, considera-se ainda a exi-

gência de 15 anos. 

     Ainda, para as mulheres que 

já eram filiadas ao Regime Geral 

de Previdência anteriormente, a-

plica-se a regra de transição da 

idade progressiva. 

     Havia uma controvérsia se 

era necessário que o segurado 

voltasse a exercer atividade rural 

antes de realizar o requerimento 

de aposentadoria híbrida. O Su-

perior Tribunal de Justiça deci-

diu que não é obrigatório que a 

atividade antes do requerimento 

seja rural, bastando que seja 

comprovada a existência das 

duas atividades. 

     Outra controvérsia era de que 

muitas vezes, o labor rural era 

realizado sem o pagamento de 

contribuições, especialmente 

quando se trata de seguradas 

dona-de-casa que auxiliavam o 

esposo no trabalho rural, bem 

como o de crianças que traba-

lhavam desde cedo no campo. 

     Nessa situação, o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu que 

é possível a contagem de tempo 

rural sem contribuição até o ad-

vento da Lei nº 8.213/91. 

N 
 

TIAGO GEVAERD FARAH – 

OAB/PR 59.328 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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     São exemplos de evidências 

documentais: as notas de com-

pra dos produtos de limpeza, 

das máscaras, apresentação de 

fotos do ambiente de trabalho 

demonstrando os cuidados to-

mados, programas de conscien-

tização realizados, palestras etc. 

     O modelo de trabalho 'híbri-

do' é o favorito para o pós-pan-

demia? 

     Notamos que o trabalho re-

moto aumentou a satisfação das 

pessoas inicialmente por permi-

tir mais segurança para empre-

gados e suas famílias. A satisfa-

ção aumentou ainda mais com a 

percepção do tempo ganho na 

eliminação do deslocamento en-

tre casa e trabalho. 

     Mesmo assim, ficou claro 

que as empresas não podem 

descuidar da saúde mental e er-

gonômica dos seus emprega-

dos. E é certo que tratamos de 

um mundo novo em que incer-

teza pode virar estresse. 

     Por isso, acreditamos que 

ainda que o retorno ao trabalho 

presencial esteja aumentando, 

isso não deve sinalizar o fim do 

home office, e tende a prevalecer 

o modelo onde profissionais se 

dividem entre o remoto e o pre-

sencial. 

     E aqui é importante alertar 

que o teletrabalho é aquele de-

senvolvido preponderantemente 

longe da empresa, onde, via de 

regra, os trabalhadores não são 

submetidos a controle de horá-

rio e não têm direito ao recebi-

mento de horas extras. 

     Mas já no modelo híbrido, 

em que prevalecer o trabalho 

presencial em relação ao tele-

trabalho, prevalecerá a obrigato-

riedade de controle de jornada 

com direito ao recebimento de 

horas extras. 

     O empregado pode se recu-

sar a voltar ao trabalho presen-

cial por medo de contaminação 

ou por estar no grupo de risco? 

Cabe rescisão do contrato de 

trabalho por justa causa? 

     Em princípio não pode haver 

recusa no retorno ao trabalho 

presencial, a não ser que o em-

pregado tenha alguma justifica-

tiva médica plausível. Deve pre-

valecer o bom senso, mas se o 

empregado se recusar a traba-

lhar sem justificativa, isso, em 

tese, pode sim ser considerada 

justificativa para a rescisão por 

justa causa. De toda forma, será 

necessário avaliar cada circuns-

tância de forma individualizada. 

 

N 
Elaine Martins Staffa, 

Advogada Trabalhista do LO 

Advogados 

Divulgue sua empresa aqui na Norminha e 
ajude a manter nossos serviços. Mais de 4 
milhões de profissionais recebem nossas 

edições. Whats 18 99765-2705 

Retorno ao trabalho presencial: 
E se o empregado se negar à voltar? 

 

geral art. 20, parágrafo 1º, alínea 

d, da Lei 8213 que diz que não 

são consideradas doença do tra-

balho as doenças endêmicas ad-

quiridas, salvo se comprovado 

que ela foi resultante de exposi-

ção. 

     Assim, para que o empre-

gado tenha direito a uma inde-

nização e para que essa respon-

sabilidade recaia ou não sobre o 

empregador é necessário que se 

prove o dano (se esse emprega-

do ficou com alguma sequela in-

capacitante – pulmonar por ex.) 

e provar se esse dano decorreu 

da execução do seu contrato de 

trabalho (provar que não foram 

tomadas as medidas). Depen-

dendo do caso pode ser provada 

uma culpa da empresa e ela po-

derá sim ser responsabilizada 

por esse dano material e/ou o 

dano moral. Daí a importância 

das medidas de segurança que 

falamos anteriormente. Adota-

das essas medidas, ficará mais 

difícil o empregado alegar que 

contraiu a doença no ambiente 

de trabalho e, portanto, eventual 

culpa da empresa será mitigada. 

     Além disso, há precedentes 

de liminares concedidas pela JT 

impondo medidas de segurança 

porque a empresa deixou de a-

plicá-las voluntariamente. 

     Para funções que estão dire-

tamente relacionadas com ativi-

dade de risco nem há necessi-

dade de comprovação da culpa 

da empresa, aplica-se a regra do 

Tema 932 do STF, com reper-

cussão geral, que se aplica o art. 

927, parag único, do CC. 

     Provado nexo e provada a 

culpa da empresa, a responsabi-

lidade recai sobre ela. 

     E se essa doença não foi ad-

quirida com nenhuma relação 

com a execução do trabalho, a 

responsabilidade não recairá 

sobre ela. 

     É extremamente importante 

que, em havendo alguma dis-

cussão sobre o nexo de causa-

lidade da doença contraída por 

algum empregado, tenhamos a-

cesso ao maior número possível 

de evidências documentais que 

comprovem que foram tomados 

todos os cuidados a fim de evitar 

a infecção pelo coronavírus no 

ambiente de trabalho. 

 

 

que o empregado o faça, diaria-

mente; 

     - Fornecer alimento e água 

de forma individualizada, deven-

do ser removidos bebedouros 

de uso comum; 

     Devem  ser disponibilizados 

recursos para a higienização das 

mãos em todos os ambientes de 

trabalho, incluindo água, sabo-

nete líquido, toalha de papel 

descartável e lixeira, cuja aber-

tura não demande contato ma-

nual, ou sanitizante adequado 

para as mãos, como álcool em 

gel 70%. 

     As empresas também devem 

adotar alguns procedimentos 

para limpeza e higienização de 

ambientes: 

     - O processo de limpeza e hi-

gienização deve ser intensifica-

do, e as áreas e objetos de uso 

comum devem ser limpos a cada 

3 horas; 

     - Deve ser dada atenção tam-

bém a limpeza de pisos, esta-

ções de trabalho, máquinas, me-

sas, cadeiras e computadores, 

que deverão ser limpos ao início 

e término de cada dia; 

     - Manter portas e janelas a-

bertas evitando o toque das ma-

çanetas e fechaduras; 

     - Retirar ou evitar o uso de 

tapetes e carpetes, ou intensifi-

car a limpeza deles; 

     - Evitar o uso de ar-con-

dicionado ou manter filtros e du-

tos limpos, devendo ser realiza-

da a limpeza semanal do siste-

ma; 

     - Em caso de confirmação de 

caso de Covid-19, isolar todos 

os ambientes em que a pessoa 

infectada transitou e realizar 

limpeza e higienização comple-

ta. 

     Se um empregado contrai Co 

vid-19 após a retomada da jor-

nada de trabalho presencial, a 

doença poderá ser considerada 

como ocupacional? 

     A medida provisória 927, em 

seu artigo 29, dizia que os casos 

de contaminação da COVID não 

eram considerados doenças o-

cupacionais exceto mediante 

comprovação de nexo de causa-

lidade. Após, o Supremo Tribu-

nal Federal disse que esse dis-

positivo é inconstitucional. Nes-

te  caso,  voltamos  para  a regra 

Norminha 639, 02/09/2021 
 Com o avanço da vacinação e a 

flexibilização do distanciamento 

social no Brasil, empresas co-

meçam a decidir a retomada do 

trabalho presencial. Para tanto, 

devem se atentar aos cuidados 

com a prevenção da Covid-19 

no ambiente de trabalho. 

     Pensando nisso, a advoga-
da trabalhista Elaine Martins 
Staffa, do LO Advogados, se-

parou as principais dúvidas a-

cerca do tema para auxiliar em-

presas nessa retomada. 

     Quais são as principais reco-

mendações? 

     - Flexibilizar os horários de 

trabalho para evitar proximidade 

e aglomeração; 

     - Medição de temperatura na 

entrada da empresa; 

     - Manter a distância mínima 

entre pessoas de 1 metro em to-

dos os ambientes internos e ex-

ternos, reorganizando o ambien-

te de trabalho - se possível com 

placas de sinalização que indi-

quem o distanciamento correto e 

o número máximo de pessoas 

permitido por ambiente. 

     - Utilizar barreira física, no 

formato de divisórias transpa-

rentes ou protetores faciais, 

quando a distância mínima não 

puder ser mantida; 

     - Suspender temporariamen-

te as simulações de incêndio; 

     - Organizar escalas diferen-

tes para horário das refeições ou 

pausas; 

     - Promover a limpeza e de-

sinfecção dos locais de trabalho 

e áreas comuns no intervalo en-

tre turnos; sempre que houver a 

designação de um trabalhador 

para ocupar o posto de trabalho 

de outro e  na saída de grupo de 

grupo de trabalhador, antes da 

entrada de outro; 

     - Ações para identificação 

precoce e afastamento dos tra-

balhadores com sinais e sinto-

mas compatíveis com a COVID-

19. 

     E quais são os cuidados para 

manutenção da higiene? 

     - dar instruções sobre higie-

ne das mãos e etiqueta respira-

tória; 

     - Manter a distribuição dos 

EPIs necessários para cada ati-

vidade; 

     - Entregar máscaras para 

seus empregados – entre 4 e 5 

por empregado; 

     - Exigir do uso de máscaras 

ou protetores faciais em todos 

os ambientes de trabalho, por 

empregados e clientes, e reco-

mendar o uso no trajeto para o 

trabalho; 

     - No caso de EPIs reutilizá-

veis, caberá ao empregador efe-

tuar a sua desinfecção ou dis-

ponibilizar local  adequado para 

Norminha 639, 02/09/2021 
   A Nova Previdência entrou em 

vigor na data de publicação da 

emenda constitucional nº 103 

no Diário Oficial da União, em 

13 de novembro de 2019, tra-

zendo regras de transições, sen-

do mais benéficas ou não, por-

tanto, o segurado poderá optar 

pela aplicação da regra anterior 

a EC 103/2019, sendo o Direito 

Adquirido. 

     Mas, o que seria o direito ad-

quirido? 

     Direito adquirido é aquilo 

que já é seu por direito, ou seja, 

se já completou todos os re-

quisitos legais para ter o direito, 

isso é constitucional. 

     Na aposentadoria, direito ad-

quirido é quando você completa 

 

 

 

 
todos os requisitos legais para 

se aposentar. Portanto, se você 

completou em todos os requi-

sitos até 12/11/2019, você con-

tinuará tendo direito a aposen-

tadoria pelo direito adquirido, 

pela Lei 9.876 de 29/11/1999.  

     Para saber se tem o direito 

adquirido e será mais vantajosa, 

será necessário um planejamen-

to previdenciário e a elaboração 

de cálculos previdenciários. 

     Para mais dúvidas consulte 

um advogado especializado em 

direito previdenciário. N 

TEXTO: Assistente Jurídico: 

Fernanda Pierazzo 

Conferido pela nossa Advogada 

e parceira Thaísa Daneluzzi 

Schiefer Custódio  

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Especialistas debatem norma brasileira de vestimentas 
para riscos biológicos 

Norminha 639, 02/09/2021 
Por Paula Barcellos/Jornalista 

da Revista Emergência 

    Em abril de 2020, em paralelo 

ao início da pandemia no Brasil, 

foi criada a CE (Comissão de Es-

tudos) de Vestimentas para Ris-

cos Biológicos no CB-32 (Co-

mitê Brasileiro de Equipamentos 

de Proteção Individual) da ABNT 

que está elaborando uma norma 

técnica brasileira específica que 

defina métodos de ensaio e re-

quisitos de desempenho para 

vestimentas de proteção contra 

agentes infecciosos destinadas 

a profissionais do ramo da saú-

de e resgate.  “Elas permitem, a-

lém da proteção ao usuário, e- 

vitar a propagação de doenças. 

E não é só Covid-19, são inú-

meros vírus, bactérias e fungos 

 

 

que se propagam por diversos 

meios como líquidos, aerossóis, 

partículas”, diz Xavier Bihan, en-

genheiro politécnico, consultor 

técnico e coordenador da Co-

missão. 

     Atualmente, não existe uma 

norma técnica brasileira, e nem 

internacional, que defina tais 

métodos e requisitos para ava-

liar o desempenho destas vesti-

mentas. “A norma elaborada no 

Comitê é o primeiro passo para 

que sejam estabelecidos os cri-

térios mínimos para receber o 

certificado de vestimenta de pro-

teção contra agentes patógenos. 

Além dos critérios mínimos, a 

ambição da norma é informar 

sobre diferentes classes de de-

sempenho (proteção biológica, 

resistência mecânica e respira-

bilidade) para que os usuários 

possam escolher o nível ade-

quado a sua atividade”, diz o co-

ordenador. Enquanto não se tem 

uma uma norma presente no 

mercado, segundo Bihan, os 

profissionais devem escolher os  

proativa. Com base na empresa 

informada pelo inscrito e do ca-

dastro de atendimento da BASF, 

o sistema informa ao represen-

tante BASF que um inscrito está 

no espaço onono, com isso o 

networking é potencializado. 

“Temos uma área de inovação 

aberta e estamos sempre bus-

cando novidades que possam 

trazer mais segurança, produti-

vidade, praticidade e uma me-

lhor experiência dos usuários. 

Foi isso que encontramos na so-

lução da Evo Systems, que a-

ceitou o desafio de adaptar o 

produto Go Visit para se integrar 

ao ambiente BASF e a outros 

parceiros do nosso ecossistema 

de inovação”, comenta Edson A-

kiyama, Gerente Sênior de 

Transformação Digital da Amé-

rica do Sul da BASF. 

     O Go Visit é uma solução au-

tomatizada e mais segura do que 

o modelo com cadastro sem fo-

tos, pois garante que a mesma 

pessoa que realizou o cadastro 

para o evento também estará no 

momento da entrada e, assim, 

evitar que sejam trocados os 

convites entre participantes. “A-

lém  desses  diferenciais com a  

Norminha 639, 02/09/2021 
  A BASF reconhecida pelo mer-

cado como uma empresa inova-

dora, implanta tecnologia para 

recepção proativa de visitantes 

para seu espaço onono. A solu-

ção Go Visit, permite aos visi-

tantes do onono, centro de ex-

periências científicas e digitais 

da BASF, realizarem o cadastro 

para eventos com uma selfie pa-

ra acesso ao espaço (onono), na 

data do evento, para serem re-

cepcionados proativamente por 

um representante BASF. 

     Criada pela Evo Systems, es-

pecializada em inovação e enge-

nharia de software de ponta, a 

solução permite que na chegada 

do evento o convidado inscrito 

não precise passar pela recep-

ção. Basta dirigir-se ao Totem 

Go Visit para efetuar o reco-

nhecimento facial, gerando um 

QR code para a liberação da en-

trada na catraca. Tudo isso feito 

de uma forma 100% integrada. 

   Outra novidade do Go Visit so-

licitada pela BASF, é a inferência 

(matchmaking) que aciona, por 

meio de mensagens, o represen-

tante BASF mais adequado para 

recepcionar o inscrito de forma 

 

 

 

EPIs baseados na análise de 

risco, que pode abranger po-

tenciais agentes patógenos, ris-

co mecânico, risco de hiper-

termia, além da inocuidade dos 

tecidos e durabilidade da vesti-

menta. 

     EXPECTATIVA 

     Segundo Bihan, este tipo de 

norma demora a ser criada, es-

pecialmente quando não existe 

uma norma internacional ISO a 

ser transposta em norma brasi-

leira por meio de tradução fiel, 

como é o caso das normas ISO 

que são traduzidas em ABNT N 

BR ISO. “Não existe uma norma 

ISO para vestimentas de prote-

ção contra agentes patógenos e 

é mais uma demonstração de 

que o mundo não estava prepa-

rado para esta pandemia. Existe 

apenas uma antiga norma eu-

ropeia EN 14126, que possui di-

versas falhas, mas que podemos 

utilizar como ponto de partida”, 

revela. 

     Devido à urgência da pande- 

mia, a Comissão de Estudos es- 

pandemia, a solução tem outras 

caraterísticas, pois evita a aglo-

meração em filas e o contato 

com recepcionistas”, explica Le-

onardo Dias – Sócio-diretor da 

Evo Systems. 

     Online, a solução Go Visit 

presente no mercado nacional 

desde 2019, é totalmente intui-

tiva e de fácil utilização. Pode 

ser acessada no celular, tablets 

ou PCs e pode ser customizada 

a diferentes usos corporativos, 

para oferecer segurança, pratici-

dade e inovação ao controle de 

visitantes. 

     Etapas da Experiência Go Vi-

sit no onono 

     - Anfitrião cadastra um even-

to na plataforma Govisit e dis-

ponibiliza o link de cadastro pa-

ra seus convidados ou publica 

no site da empresa; 

     - Participante do evento a-

cessa o link e realiza o cadastro 

com um selfie e recebe o QR co-

de de acesso a catraca no e-

mail; 

     - O anfitrião recebe o cadas-

tro e de forma antecipada e on 

line tem a lista de participantes 

cadastrados no evento; 

     - No dia do evento, o partici- 

tá trabalhando em um ritmo 

mais acelerado que as outras 

comissões de normas, conforme 

o coordenador. “Já fizemos 25 

reuniões, mas ainda faltam algu-

mas para finalizar. Finalmente, a 

norma sendo publicada, as ves-

timentas poderão ser certifica-

das em laboratórios e o Minis-

tério do Trabalho poderá exigir o 

CA para este risco também, pois 

hoje existe CA apenas para luvas 

no caso do risco biológico”, ex-

plica. Ele exemplifica que ser-

viços como o SAMU (Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgên-

cia) podem ser beneficiados 

com esta norma. “Uma vez que 

estes resgatistas atendem víti-

mas infectadas pelo vírus da AI 

DS, hepatites, entre outras in-

fecções contagiosas, esta norma 

poderá ajudar o Ministério da 

Saúde, caso tenha interesse em 

tornar o uniforme do SAMU um 

EPI que proteja destes agentes”, 

afirma. 

     LIVE 

     Sobre esta temática, no dia 

12 de agosto, a Animaseg Talks 

realizou a live Serviços de Saúde 

xcoronavírus – Vestimentas de 

proteção oferecem resistência à 

penetração de vírus? No debate, 

além de Xavier Bihan, participou 

a médica do Trabalho e diretora 

do SESMT do Hospital Emílio 

Ribas, Rozania S. S. Sobreira. A 

live pode ser visualizada abaixo: 

 

Basf implanta solução de reconhecimento facial para recepção de visitantes 

 

Onono, centro de 
experiências científicas e 

digitais da BASF 
pante faz o reconhecimento fa-

cial no Totem da BASF com a a-

plicação Go Visit que libera o QR 

code de acesso a catraca, po-

dendo imprimir no totem ou 

usar no celular; 

     - Go Visit avisa de forma pro-

ativa o representante BASF mais 

adequado a recepcionar o parti-

cipante; 

     - Pronto acesso liberado e 

recepção proativa, uma verda-

deira experiência inovadora des-

de a entrada. 

 

     O Go Visit já está em fun-

cionamento em prédios residen-

ciais e comerciais e pode ser 

customizada para diferentes ni-

chos de negócio. 

N 

 

CB-032 contribui para elaborar 
guia da ABNT para combate a 

incêndios florestais 
Norminha, 639, 02/09/2021 
    Na quarta, 25/08, a ABNT lan-

çou o Prática Recomendada 10 

14 – guia de requisitos e proce-

dimentos básicos para combate 

a incêndios em vegetações, ma-

tas e florestas. O documento 

normativo contou com a colabo-

ração técnica do ABNT/CB-032 

(Comitê Brasileiro de Equipa-

mento de Proteção Individual), 

que foi representado pela asso-

ciada Jobe Luv, além de outros 

órgãos especializados. 

     De acordo com a ABNT, o 

guia é o primeiro elaborado no 

país a unificar conceitos gerais 

sobre incêndios florestais e ati-

vidades correlatas, orientando 

tanto profissionais quanto a po-

pulação sobre prevenção e com-

bate a incêndios florestais. 

 

     A Prática Recomendada 1014 

traz informações que abordam 

desde as características dos in-

cêndios, medidas preventivas, 

qualificação e capacitação das 

equipes combatentes, até a uti-

lização de equipamentos de pro-

teção individual, coletivos e fer-

ramentas, bem como de viaturas 

e aeronaves usadas nas opera-

ções, procedimentos básicos, a-

ditivos para água de combate, 

plano de proteção, além da in-

vestigação das causas e origens. 

    O material está disponível pa-

ra download gratuito por tempo 

limitado no site da ABNT. 

     Adquira o seu exemplar, cli-

cando neste link:  

https://www.abntcatalogo.com.

br/norma.aspx?ID=475583 N 
ANIMASEG 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.youtube.com/watch?v=pdB1phEjxmQ&t=4s
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=475583
https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=475583
https://animaseg.com.br/cb-032-contribui-para-elaborar-guia-da-abnt-para-combate-a-incendios-florestais/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Startup de viagens corporativas abre 20 vagas em Minas Gerais 
Norminha 639, 02/09/2021 
     A Onfly – startup mineira que 

auxilia empresas a reduzirem 

seus custos com viagens de 

trabalho – abriu processo sele-

tivo para 20 vagas  subdivididas 

nas áreas de Tecnologia (8); 

Operações (4); e Comercial (8). 

     As oportunidades de trabalho 

na travel tech são direcionadas a 

pessoas que residam ou tenham 

oportunidade de morar em Belo 

Horizonte/MG. Os candidatos a-

provados receberão salário 

compatível com o mercado, 

Flash Benefícios e plano de 

saúde Bradesco. 

     Os interessados nas vagas 

podem se inscrever pelo site da 

Onfly 

(https://onfly.solides.jobs/) e os 

requisitos são: comprometi-

mento; criatividade; espírito de 

trabalho em equipe; adaptação 

rápida a novidades e mudanças; 

e visão de desenvolvimento e e-

volução. 

     A partir de um modelo ino-

vador e escalável, a Onfly vem se 

consolidando para tornar-se 

uma “scale-up” do setor. O ter-

mo em inglês (que significa es-

calar), ainda pouco conhecido 

no Brasil, se refere às empresas 

de alto crescimento, em número 

de funcionários ou receitas. Na 

verdade, o primeiro quesito para 

um negócio ser considerado 

uma “scale-up”, de acordo com 

a Endeavor é o registro de pelo  

Norminha 639, 02/09/2021 
   Todo líder busca o sucesso de 

sua equipe e sabe que existem 

muitos fatores que levam a isso. 

Esses fatores vão desde as ca-

racterísticas e incentivos ao gru-

po, até a capacidade de apri-

moração do mesmo. 

     Esse último tópico é indis-

pensável para qualquer equipe 

de sucesso. Afinal, a possibi-

lidade de reconhecimento de 

pontos fracos e a melhora deles 

é a maneira ideal de lapidar um 

time. 

     Nesse sentido, a avaliação de 

desempenho é uma das princi-

pais aliadas de um líder. No en-

tanto, ela é desafiadora e precisa 

ser exercida de maneira asser-

tiva. 

     Desse modo, essa avaliação 

mostra-se como uma faca de 

dois gumes para uma liderança. 

Pois, enquanto ela pode trazer 

ótimos resultados para a pro-

gressão de melhoria da equipe, 

se mal aplicada, o efeito pode 

ser oposto! 

     Então como lidar com os de-

safios de uma avaliação de de-

sempenho? E quais são eles? 

     Para ter a resposta dessas 

perguntas, você pode conferir 

este texto sobre os principais de 

 
A perspectiva é que a travel tech Onfly termine 2021 com uma 
movimentação de R$ 40 milhões e R$ 1 bilhão transacionado 

em 2024 

menos 20% de aumento. E a 

Onfly deve atingir em agosto 

deste ano 3 vezes a receita do 

melhor mês pré-pandemia, além 

de um crescimento no número 

de colaboradores. Se em junho 

do ano passado ela estava com 

7 colaboradores, no mesmo mês 

deste ano, passou para 30. E a 

expectativa é fechar 2021 com 

45 funcionários. 

     Outra característica que faz 

da Onfly uma empresa “scale-

up” é seu estilo de negócio es-

calável. Ou seja: ela consegue 

ganhar tração ao longo do tem-

po, aumentando a sua margem 

de receita, mesmo diante de di-

ficuldades e desafios. E essa 

história a startup mineira conhe-

ce muito bem, afinal, o espírito 

de “dar a volta por cima” e su-

perar obstáculos está em seu 

DNA, visto que, com a pandemia 

de Covid-19, todo o setor de 

turismo entrou em total declínio 

por causa das medidas de isola- 

 

safios da avaliação de desem-

penho! 

     Boa leitura! 

     Possibilidades de avaliação 

de desempenho 

     A adoção de avaliações de 

desempenho periódicas estão 

sendo bastante comuns em gru-

pos de trabalho. Isso vem ocor-

rendo graças às diversas vanta-

gens ocasionadas por um dos 

muitos exames de desempenho. 

     Sim, isso mesmo! Existe 

mais de uma avaliação de de-

sempenho e cada uma delas 

pode agregar a sua equipe, tanto 

individual quanto coletivamente! 

     Entre as avaliações de de-

sempenho estão: 

     - avaliações em grupos; 

     - avaliações individuais; 

     - avaliações de lideranças; 

     - autoavaliações; 

     - avaliações 180º; 

     - avaliações por competên-

cias (que pode ser tanto indi-

vidual quanto em grupo) e mui-

tas outras! 

mento social. “Mas, consegui-

mos identificar a luz no fim do 

túnel e reverter a situação, al-

cançando resultados recordes 

em receitas, números de clientes 

e, inclusive, mais que dobrando 

a movimentação financeira que 

tínhamos na pré-crise sanitária”, 

aponta Marcelo Linhares, CEO 

da Onfly. 

     Com isso, a perspectiva é 

que a startup termine 2021 com 

uma movimentação de R$ 40 

milhões e R$ 1 bilhão transacio-

nado em 2024. 

     Geralmente, uma empresa 

“scale-up” é liderada por em-

preendedores de alto impacto. E 

o que significa isso, na prática? 

     Diferentemente dos demais 

gestores e empresários, esse 

grupo, no qual Marcelo Linhares 

está inserido, se preocupa com 

a repercussão de seu negócio no 

meio ambiente ou na sociedade 

de forma geral, para retribuir, de 

alguma  forma,  todo  o  auxílio 

 

     Benefícios de uma avaliação 

de desempenho 

     Apesar de ser uma lista ro-

busta, essas são apenas algu-

mas das possibilidades que uma 

liderança pode aplicar durante o 

trabalho em equipe. Além disso, 

as maneiras de aplicar as ava-

liações podem ser totalmente 

pessoais e instruídas segundo o 

desejo do líder. 

     Mas, independentemente de 

qual seja a avaliação e como ela 

seja aplicada, há muitos bene-

fícios em realizá-la. Para conhe-

cê-los, vamos dividir as vanta-

gens em três grupos de bene-

ficiários. Confira: 

     Benefícios para a equipe 

     A partir de avaliações de de-

sempenho, é possível conhecer 

mais sobre o próprio time, as-

sim como a rotina de trabalho. 

     Além disso, avaliações de 

desempenho em grupo, por e-

xemplo, fazem com que os cola-

boradores ouçam um ao outro e 

deem ideias de melhorias. Essa  

que recebeu durante a sua jor-

nada de crescimento. Tratando-

se de uma travel tech que visa 

muito mais que o lucro, propri-

amente dito, e mostrando que é 

possível crescer com responsa-

bilidade, a Onfly atua nos seg-

mentos de saúde, construção ci-

vil, agronegócio, entre outros, 

realizando gestão de viagens e 

despesas para as empresas e 

seus funcionários, sanando ine-

ficiências do mercado de via-

gens por meio de uma tecno-

logia de ponta e um atendimento 

premium. 

     Seu principal propósito é 

oferecer soluções de redução de 

custos, controle e transparência 

nos processos de viagens, com 

foco na autonomia, entregando a 

melhor experiência para o gestor 

e para o viajante. 

     Algo extraordinário sobre as 

companhias “scale-ups” no Bra-

sil é que, em números totais, 

elas representam menos de 1% 

do total de empresas, todavia, 

elas são incumbidas pela gera-

ção de muitos postos de tra-

balho, como aponta um relatório 

da Endeavor, que diz: “o Brasil 

tem cerca de 20 mil scale-ups, 

0,5% do total de empresas do 

país, e apesar disso, elas são 

responsáveis por 1,6 milhões de 

novos empregos em 3 anos 

(2014-2017)”. N 

 

Quais os principais desafios da avaliação de desempenho? 
é uma maneira bastante estra-

tégica que ainda fomenta a troca 

entre o grupo. 

     Benefícios individuais 

     As avaliações de desempe-

nho, sobretudo, identificam 

pontos fortes e pontos a melho-

rar de uma equipe ou funcio-

nário. 

     No caso da avaliação de um 

colaborador, ela é indispensável 

para estipular metas, objetivos e 

também para verificar o pro-

gresso do mesmo. 

     Benefícios para a empresa 

     Ao final da análise e reco-

nhecimento das características 

da equipe, assim como as quali-

ficações individuais, a empresa 

tem muito a ganhar! 

     Afinal, sabendo onde melho-

rar, a motivação fica bem maior 

e o ritmo da empresa melhora 

como consequência! 

     Quais são os principais de-

safios da avaliação de desem-

penho? 

     Após conhecer sobre a va-

riedade de avaliações de desem-

penho, assim como as vanta-

gens de realizá-las, está na hora 

de responder a pergunta de par-

tida: quais são os principais de-

safios da avaliação de desem-

penho? 

Norminha 639, 02/09/2021 
     A Lei de Cotas para Pessoas 

com Deficiência – PCD (Lei nº 

8213/1991) completou três dé-

cadas este ano. E de acordo com 

a supervisora de Inclusão Social 

do Centro de Integração Em-

presa-Escola (CIEE), Lilene Ruy, 

há o que comemorar, mas ainda 

existe muito que avançar prin-

cipalmente no ambiente de tra-

balho. 

     O Inclui CIEE, iniciativa do 

Centro que visa contribuir para 

o aumento da diversidade no 

mundo do trabalho, apesar de 

muitos desafios ainda presentes 

para essa parcela da população, 

existem motivos para comemo-

rar levantou, em um estudo re-

cente, que o número de vagas a-

bertas dobrou para as pessoas 

com deficiência desde o início 

do ano. O resultado animador a-

ponta para uma retomada da 

contratação de trabalhadores 

com deficiência, grupo forte-

mente afetado por conta da pan-

demia. 

     “Apesar da Lei de Cotas, há 

uma grande luta para o PCD o-

cupar espaço no mundo do tra-

balho”, reconhece Lilene. “Fo-

ram muitos os avanços nesses 

30 anos da lei, mas ela ainda 

encontra muitos desafios tanto 

no  setor  corporativo  como nas 

     Para responder isso, é ne-

cessário considerar alguns as-

pectos do processo da avaliação 

de desempenho. Pois, desde a 

etapa inicial até as ações com o 

resultado da avaliação, tudo re-

quer planejamento preciso 

     Por isso, confira abaixo al-

guns dos desafios dessa avalia-

ção: 

     Escolha da avaliação de de-

sempenho assertiva 

     Com tantas possibilidades 

de avaliação, um líder pode he-

sitar em escolher a que melhor 

se enquadra para a sua equipe. 

Entretanto, esse desafio não 

precisa pará-lo! 

     Para escolher corretamente, 

identifique o seu objetivo e leia 

sobre as opções. Dessa manei-

ra, certamente, você fará a es-

colha correta. Além do mais, 

sempre é possível variar entre as 

avaliações. 

     Administrar os feedbacks 

     Em conjunto ou individual-

mente, as críticas podem não ser 

as melhores possíveis. Nesses 

casos, é importante ser ágil e 

controlar a situação. 

     Assim, um bom líder deve se 

mostrar aberto à considerações 

respeitosas e construtivas e 

conduzir o debate de maneira 

pacífica. 

     Isso  evita que  haja conflitos  

Lei de Cotas completa 30 anos de 
estímulo à diversidade nas 

empresas 
escolas, pois ainda existe uma 

barreira atitudinal em relação 

aos deficientes ligada, muitas 

vezes, ao preconceito pela falta 

de convivência da sociedade 

com as pessoas com deficiên-

cia”. 

     Segundo pesquisa do Depar-

tamento Intersindical de Esta-

tísticas e Estudos Socioeconô-

micos – Dieese, realizada entre 

janeiro e setembro de 2020, ao 

menos 35,8% dos profissionais 

com deficiência foram desliga-

dos de seus trabalhos, contra 

30,2% no geral. Ainda se so-

madas as demissões a pedido e 

por justa causa, esse percentual 

sobe para 51,8% dos traba-

lhadores com deficiência, acima 

dos 41,8% da média geral. 

     Mas não é apenas a pan-

demia que gera dificuldades pa-

ra as PCD, segundo Lilene. “Ao 

mesmo tempo em que con-

quistam avanços na inclusão 

profissional, o trabalhador e a 

trabalhadora com deficiência 

encontram-se frente a constan-

tes desafios, sempre na busca 

de uma inclusão que propor-

cione a plena cidadania, supe-

rando uma visão meramente as-

sistencialista que ainda existe”. 

N 
Revista CIPA 

com o grupo ou entre indivíduos 

ou que até mesmo alguém fique 

inibido de dividir o que pensa 

contigo. 

     Portanto, como líder, invista 

nesta administração e fique a-

tento pois podem sair grandes 

diamantes dos feedbacks! 

 

     Parcialidade e temperamento 

     Por fim, durante uma avalia-

ção de desempenho, é impor-

tante que o líder assuma o seu 

papel. Por isso, mesmo que haja 

um nível de aproximação e des-

pojamento com a equipe, em 

casos como esse, o rigor é ne-

cessário. 

 

     Por isso, uma boa liderança 

exerce uma avaliação com par-

cialidade e temperamento.  

 

N 

Realizarte 
 

 

http://www.norminha.net.br/
https://onfly.solides.jobs/
https://revistacipa.com.br/lei-de-cotas-completa-30-anos-de-estimulo-a-diversidade-nas-empresas/
https://realizartepalestras.com.br/quais-os-principais-desafios-da-avaliacao-de-desempenho/?utm_campaign=quais_os_principais_desafios_da_avaliacao_de_desempenho&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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/

