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Norminha 640, 09/09/2021 
Estão abertas as inscrições para 

as empresas participarem da 21ª 

edição da MegaSipat - Mega Se-

mana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho, que será 

realizada de 15 de setembro a 15 

de outubro. Os representantes 

das empresas interessadas de-

vem se inscrever e consultar a 

agenda de atendimentos AQUI. 
     Devido ao período da pande-

mia, o evento será virtualmente 

pelas redes sociais, e presenci-

almente, nos canteiros de obras 

das empresas construtoras (as-

sociadas ao SindusCon-SP), 

pelos técnicos do Programa Sin 

dusCon-SP de Segurança (PS 

S), na Capital e nas 9 regionais  

e delegacia regional do Sindus-

Con-SP distribuídas pelo Esta-

do de São Paulo. 

    Conheça as atividades da edi-

ção deste ano AQUI. 
     O tema central é “Segurança 

e Saúde do Trabalho” e o do ano 

é “Prevenção é cuidar de si e do 

outro”. Os principais objetivos 

desta edição são: desenvolver 

uma cultura prevencionista des-

pertando o interesse dos traba-

lhadores em evitar acidentes do 

trabalho e cuidar da saúde; 

transmitir conhecimentos e téc-

nicas sobre a prevenção de aci-

dentes do trabalho, higiene, se-

gurança do trabalho e meio am-

biente; despertar a consciência 

dos trabalhadores; e, promover 

maior integração entre emprega-

do e empregador. 

     Organizada pelo SindusCon- 

SP,  em parceria  com Seconci- 

SP, Sesi-SP e Senai-SP, a Me-

gaSipat é o maior evento de Se-

gurança e Saúde do Trabalho 

(SST) da construção paulista. A 

Federação das Indústrias do Es-  

 

21ª edição da MegaSipat será realizada no formato híbrido 
Mega Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho será realizada de 15 de setembro a 15 de outubro em São Paulo 

Norminha 640, 09/09/2021 
        A ENIT (Escola Nacional de 

Inspeção do Trabalho) realizará 

uma reunião online, sobre o dia 

Nacional de Segurança e Saúde 

nas Escolas, amanhã, sexta-

feira, dia 10/ 09 às 10h. 

     A reunião é específica para 

Secretários Municipais de Edu-

cação, Diretores, Coordenado-

res pedagógicos e Professores 

da rede pública e privada. 

     O acesso para participar da 

reunião é através do link abaixo  

https://youtu.be/V0MYPXSPZps  

     Programação: 

     Contextualização e apresen-

tação do tema: bullying; 

     Apresentação da estratégia, 

segmentação, orientações aos 

professores e escolas, plano de 

aula e regulamento do concurso  

Dia Nacional de Segurança 
e Saúde nas Escolas 

 
Nesta sexta-feira, dia 10 de setembro, Reunião Sec. Municipais 

de Educação, Diretores, Coordenadores pedagógicos e 
Professores. Online. Participem! 

Norminha 640, 09/09/2021 
 A Comissão de Seguridade So-

cial e Família da Câmara dos 

Deputados aprovou o Projeto de 

Lei 3588/20, do deputado Ale-

xandre Padilha (PT-SP), que in-

clui na Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) dispositivo 

para o governo editar norma re-

gulamentadora com medidas de 

prevenção e gestão de riscos no 

ambiente de trabalho que podem 

afetar a saúde mental dos traba-

lhadores (riscos psicossociais). 

     Alexandre Padilha afirmou 

que o  projeto foi  sugerido por  

 

médicos, psicólogos e enfer-

meiros que trabalham com saú-

de do trabalhador. “Estão muito 

preocupados com o aumento 

deste problema na pandemia de 

Covid-19”, justificou. 

     CORPO E MENTE 

     O relator, deputado Luciano 

Ducci (PSB-PR), recomendou a 

aprovação da proposta. Ele ob-

serva que as normas para pre-

venção de doenças e acidentes 

de trabalho abordam com mais 

frequência questões corporais, 

dando menos espaço para a 

saúde psicossocial. “Os trans- 

explosão, os profissionais de Segurança e 

Saúde do Trabalho devem fazer a especifica-

ção e a seleção dos melhores Equipamentos 

de Proteção Individual para riscos elétricos. 

Vestimentas, luvas, mangas, calçados e ca-

pacetes, entre outros, são mais uma barreira 

para evitar ou pelo menos atenuar a lesão ou 

agravo à saúde dos colaboradores. Para a-

lém dos níveis de tensão, a escolha do EPI 

mais adequado exigirá uma análise de risco 

minuciosa, observando outros pontos como 

o nível de energia incidente  do arco elétrico 

 
 

 

 

tado de São Paulo (Fiesp) é a-

poiadora do evento. 

     Ação de caráter coletivo e de 

promoção da melhoria na quali-

dade de vida do trabalhador, a 

MegaSipat auxilia as empresas 

do setor da construção civil de 

todo o Estado de São Paulo a 

complementar a sua Semana In-

terna de Prevenção de Acidentes 

de Trabalho (Sipat). 

     Este ano, com formato híbri-

do, as empresas podem solicitar 

ao SindusCon-SP atendimento 

presencial, dentro de um pacote 

desenvolvido para o evento, 

bem como podem desfrutar de 

atividades on line, as quais es-

tarão disponíveis para as empre-

sas organizarem atividades nos 

canteiros de obras durante o 

mês de setembro. 

N 
 

quadro de transtornos mentais 

piore com a pandemia de Covid-

19. Em 2020, houve aumento de 

20% na frequência de doenças 

mentais como causa de afasta-

mentos do trabalho. 

     TRAMITAÇÃO 

     A proposta, que tramita em 

caráter conclusivo, ainda será a-

nalisada pelas comissões de 

Trabalho, de Administração e 

Serviço Público; e de Constitui-

ção e Justiça e de Cidadania. 

N 

Revista Proteção 

Manual para seleção de EPI 
Norminha 640, 09/09/2021 

A proteção dos pés em atividades de trabalho é essencial para 

prevenir acidentes, desde pequenas lesões até choques elétricos. 

Clique aqui e baixe em PDF o Manual para seleção de EPI. N 

Norminha 640, 09/09/2021 
Por Alencar Lunardello* 

    Estamos vivendo dias difíceis 

ultimamente, tempos estranhos, 

muito se tem falando; e até 

mesmo ensinado, sobre PGR e 

GRO, mas até que ponto tudo o 

que se ouve, se ensina e lê re-

almente podem ser considerado 

verdadeiro? 

     Qual a credibilidade de tantas 

informações, dia após dia sendo 

lançadas no ar, embora muitas 

informações tenham suas fontes 

confiáveis, muito se questiona 

quanto às receitas milagrosas 

(modelos, planilhas entre outros  

cultural. 

     Para todas as escolas públi-

cas e particulares. Participe! 

N 
 

 

documentos e informações) que 

tem sido ofertada de forma de-

senfreada por aqueles que vivem 

de oportunidades, lembro, po-

rém que o papel aceita qualquer 

escrita, mas se não houver base 

técnica e legal o documento não 

traz segurança jurídica as em-

presas e principalmente aos 

profissionais que podem res-

ponder judicialmente por seus 

atos. 

     O momento é de incertezas e 

preocupações, estamos "ain-da" 

vivendo a era do PPRA,... 

  Leia o artigo completo na pá-
gina 10/13 dessa edição. N  
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Norminha 640, 09/09/2021 
          Acidentes de trabalho são eventos não 

planejados, mas nem por isso podem ser 

tratados como simples infortúnios. Pelo 

contrário, toda e qualquer atividade laboral 

deve ser precedida de um estudo e geren-

ciamento de riscos eficaz. 

     Considerando as possibilidades de cho-

que  elétrico, arco elétrico,  fogo repentino e  

Nesta edição: 13 páginas 

Comissão aprova norma para prevenir transtornos mentais em trabalhadores 

tornos mentais podem aparecer 

em decorrência do contexto la-

boral, ou podem aumentar o ris-

co de outras afecções, o que jus-

tifica uma abordagem preventi-

va”, disse. 

     O relator nota que os trans-

tornos mentais são a terceira 

causa mais comum para con-

cessão de auxílio-doença, tendo 

a depressão como principal dia-

gnóstico. Dos casos analisados 

pelo Instituto Nacional do Segu-

ro Social (INSS), mais de 23% 

foram motivados pelo trabalho. 

     Luciano  Ducci  teme  que  o 

 

 

EPIs para riscos elétricos: proteção da cabeça aos pés 
e as características das instalações elétricas. 

     Para tratar do assunto, especialistas tra-

zem um pouco do cenário das atividades re-

alizadas em baixa e alta tensão no Brasil, e o 

previsto na legislação quanto aos EPIs indi-

cados para proteção contra eletricidade. A-

lém disso, representantes de empresas do 

segmento comentam sobre as principais no-

vidades e tendências do mercado de EPIs 

para riscos elétricos. Confira a reportagem 

completa na edição de setembro da Revista 

Proteção. N Clique aqui e assine Proteção 

PPRA e GRO/PGR –  
O terror do momento. 

Serão eles os grandes vilões? 

http://www.norminha.net.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlHUlSqcDP5FiolDZmaKlwpQwLg0Yfgt4VpkPuhnzmIEGVQ/viewform
http://portalsinduscon.com.br/upload/2021/eventos/msipat21/21_msipat_2021_pr.html
https://youtu.be/V0MYPXSPZps
https://www.youtube.com/watch?v=V0MYPXSPZps
http://www.radios.com.br/play/11332
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://protecao.com.br/destaque/comissao-aprova-norma-para-prevenir-transtornos-mentais-em-trabalhadores/
https://drive.google.com/file/d/1aO6oq_jiGYLdj00PfDii92WtSTwE4Rai/view
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
http://www.norminha.net.br
https://www.abho.org.br/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs
https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/oit-no-brasil/lang--pt/index.htm
https://www.anatest.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br
https://anent.org.br/
https://www.gov.br/trabalho/pt-br
http://www.abnt.org.br/cb-32
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
https://animaseg.com.br/animaseg/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anest.org.br/
http://www.norminha.net.br/default.asp
https://www.lojavirtualprotecao.com.br/categorias/revistas/revista-protecao/assinatura
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Norminha 640, 09/09/2021 
   A Lei Geral de Proteção de Da-

dos (LGPD) estabelece regras 

para garantir mais segurança e 

transparência às informações 

pessoais coletadas por empre-

sas públicas e privadas. Desde 

agosto, quem descumprir as re-

gras poderá ser autuado pela 

Autoridade Nacional de Prote-

ção de Dados (ANPD). Apesar 

de não serem empresas, os con-

domínios também estão incluí-

dos na nova legislação, uma vez 

que lidam com dados de mora-

dores e visitantes - por exemplo, 

imagens de câmeras de segu-

rança, número de RG, entre ou-

tros. 

     “Não existem dúvidas que a 

LGPD se aplica aos condomí-

nios, mesmo que com algumas 

flexibilizações. No entanto, é im-

portante que os gestores condo-

miniais entendam como trafe-

gam os dados sob sua respon-

sabilidade, que providências 

são adotadas para garantir que 

estes dados não vazem e não se-

jam acessados de forma delibe-

rada por pessoas desautoriza-

das. Além disso, é preciso se 

atentar sobre quais políticas de 

privacidade são executadas”, 

explica o assessor jurídico da 

ABESE, o advogado Lázaro de 

Sá. 

     5 etapas para se adequar à 

LGPD 

     Para colaborar com os mais 

de 500 mil condomínios brasi-

leiros, a Associação Brasileira 

das Empresas de Sistemas Ele-

trônicos de Segurança (Abese) 

elaborou  um  e-book  gratuito 

que detalha passo a passo como 

os gestores condominiais de-

vem proceder para se adequa-

rem às novas regras. Abaixo, e-

lencamos 5 dicas oferecidas 

pelo “SLA ABESE Condomínios: 

O que tenho que saber sobre a 

LGPD?”. 

      Conscientização: O primeiro 

passo é se conscientizar sobre 

as novas regras, conscientizar a 

equipe e também os moradores. 

O e-book dá a dica de como 

montar um comitê de privaci-

dade para aprender sobre as no-

vas exigências e também para 

definir o plano de ação para co-

locá-las em prática. 

     Mapeamento: Esta fase é 

uma das mais delicadas do pro-

cesso. Consiste no levantamen-

to de todo o tráfego de dados e 

informações pessoais que tran-

sitam pelo condomínio. O mate-

rial da Abese ensina que é pre-

ciso entender todos estes fluxos 

para desenvolver políticas de 

tratamento e de razões para tra-

tamento. 

     Conformidade: A parte dos a- 

      

 

justes documentais e dos con-

tratos firmados entre o condo-

mínio e as múltiplas partes com 

as quais se relaciona para ali-

nhar as políticas de privacidade. 

Por exemplo, a revisão do con-

trato firmado junto à empresa  

 

vel estarão mais preparadas para 

o futuro”, finaliza. 

     Rui Brandão - fundador da 

plataforma Zenklub, comentou 

sobre a importância de tratar e 

enfrentar o tema da saúde men-

tal nas companhias. “Ainda não 

se sabe quais são os impactos 

do isolamento social na saúde 

emocional das pessoas ainda. 

Porém, estudos recentes mos-

tram que pessoas que já sofriam 

com diversos problemas ligados 

à saúde mental tiveram seus 

quadros agravados durante a 

pandemia. Além disso, temos 

um grande impacto causado pe-

lo alto número de mortes na-

queles que sobreviveram - o que 

se soma ao medo e à inse-

gurança pelas consequências 

para a economia”, explica Rui. 

     “Por todos esses motivos, 

nunca foi tão urgente que pes-

soas e organizações ‘tratem’ e 

entendam essa agenda. Apenas 

tratando o tema abertamente e 

realizando ações certeiras va-

mos conseguir enfrentar o pro-

blema”, finaliza o CEO do Zen-

klub. 

 

N 
Fonte: Pesquisa Harvard 

Business Review. 

Por que não falar em felicidade corporativa em tempos de pandemia? 

Abese lança e-book sobre LGPD aplicada à Condomínios 

 

O material gratuito oferece uma abordagem simples sobre as 
providências que os condomínios devem realizar a partir da 

entrada em vigor da LGPD 

 tivemos a sorte de ter pales-

trantes importantes mostrando o 

cenário atual de diferentes pon-

tos de vista, junto com os de-

safios enfrentados e as oportu-

nidades de superar tantos obstá-

culos”, conta Renata. 

     O denominador comum entre 

os palestrantes foi que a feli-

cidade no trabalho não é con-

quistada através de uma única 

ação, mas da construção de uma 

cultura positiva, que exige dedi-

cação do RH, da liderança e da 

própria equipe. 

     Ricardo Oréfice – Ombuds-

man do Itaú Unibanco, comen-

tou sobre a necessidade de cui-

dar dos profissionais, diaria-

mente, para gerar bons resulta-

dos. “Numa sociedade em cons-

tante transformação, estar cone-

ctado com as necessidades do 

cliente também exige rapidez, 

flexibilidade, diversidade de 

pensamento e conexão com o 

indivíduo. E tudo isso precisa 

começar de dentro para fora nas 

organizações. Portanto, cuidar 

dos colaboradores e de como 

eles estão se sentindo no dia a 

dia é essencial para gerar bons 

resultados, dealta performance”, 

comenta. “Além disso, as em-

presas que entenderem que a 

felicidade tem a ver com a jor-

nada e com um ambiente saudá- 

 

 

responsável pela administração 

do condomínio. 

     Treinamento e Parcerias: Os 

treinamentos visam aprimorar a 

execução das políticas. Inte-

grantes do condomínio, como 

funcionários e membros do con-

selho, devem se atualizar perio-

dicamente para elevar as barrei-

ras de proteção e prevenção. 

     Gestão: A gestão envolve o 

entendimento sobre as respon-

sabilidades do condomínio apli-

cado à estruturação de proce-

dimentos. É a última parte do 

processo e está detalhada no e-

book. 

     Para garantir a versão com-

pleta do “SLA ABESE Condo-

mínios: O que tenho que saber 

sobre a LGPD?” Basta acessar: 

https://bit.ly/3DkLf2H N 

Norminha 640, 09/09/2021 
Segundo pesquisa realizada pe-

la Harvard Business Review - 

com 1.500 leitores de 46 países 

- no final de 2020, 85% dos en-

trevistados relataram que seu 

bem-estar pessoal sofreu um 

declínio desde o início da pan-

demia. Quando perguntado so-

bre o impacto em suas carreiras 

o indicador foi ainda pior: 89% 

responderam que a sua vida 

profissional piorou. 

     Os maiores culpados desse 

resultado? Aumento excessivo 

da demanda de trabalho, a falta 

de conexão nas relações virtuais  

e a ansiedade causada pelas in-

certezas do momento. 

     “Todos nós tivemos que nos 

reinventar e ainda fomos força-

dos a enfrentar nossos medos e 

ansiedades durante a pandemia. 

Não tem sido fácil manter a 

saúde mental com tanta falta de 

clareza e estabilidade, além da 

falta de relações e conexões. E, 

para piorar, 56% das pessoas 

ainda relataram um aumento 

significativo de demandas”, co-

menta Renata Rivetti - diretora e 

fundadora da Reconnect – Hap-

piness At Work, empresa bra-

sileira que é especialista em li-

derança positiva e em felicidade 

corporativa. 

     Diante desse cenário, como 

tratar da felicidade nas organi-

zações? É desafiador, mas aqui 

a diretora da Reconnect faz outra 

pergunta: “como não falar”? 

     “Pode parecer absurdo, mas 

também precisamos enxergar as 

oportunidades positivas. Este é 

o momento das empresas perce-

berem, de uma vez por todas, 

que se o seu principal ativo - o 

funcionário - não estiver bem, 

não há como crescer, inovar e 

evoluir”, explica Renata Rivetti. 

     Isso pôde ser percebido e 

constatado também por executi-

vos de grandes empresas como 

Itaú Unibanco, Domino’s Pizza e 

Zenklub, ao longo da certifica-

ção internacional de Chief Hap-

piness Officer (CHO) - ou Chefe 

da Felicidade; em português - 

que é ministrada pela Recon-

nect. 

    “Na certificação de Chief Hap-

piness Officer sempre contamos 

com palestrantes de grandes 

empresas, para que possam 

contar cases de ações que vêm 

realizando em suas respectivas 

companhias. E neste último ano  

 
Como desenvolver a felicidade e o bem-estar nas empresas em 
tempos de crise e pandemia? É possível? A Reconnect junto de 

executivos de empresas como Itaú Unibanco e Zenklub 
mostram que sim 

Apresente seu produto ou serviço aqui na Norminha e leve 
ao conhecimento de mais de 4 milhões de profissionais 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://hbr.org/2021/02/what-covid-19-has-done-to-our-well-being-in-12-charts
https://hbr.org/2021/02/what-covid-19-has-done-to-our-well-being-in-12-charts
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://bit.ly/3DkLf2H
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Doutora em Saúde Pública destaca 
as interfaces entre trabalho após a 

aposentadoria, gênero e 
precarização 

 
Terceira edição do Ciclo de Palestras Ciclo de Palestras 

Relações entre Trabalho, Gênero, Aposentadoria e Saúde 
está no Canal da Fundacentro no YouTube 

10,6 horas”, salientou Maria En-

grácia. Completa que à medida 

que as mulheres envelhecem, 

elas dedicam mais tempo aos 

afazeres domésticos. 

     Trabalho e aposentadoria 

     Segundo a especialista, o pa-

pel desempenhado pelo trabalho 

após a aposentadoria sobre a 

vida e saúde dos trabalhadores e 

trabalhadoras não é consensual. 

     Maria Engrácia enfatizou que 

“envelhecimento e aposentado-

ria não são processos vivencia-

dos de forma homogênea. São 

processos vividos de acordo 

com a trajetória laboral, de gê-

nero, raça e classe social. Todos 

esses elementos em conjunto 

terão uma repercussão sobre a 

saúde e, consequentemente, so-

bre a maior ou menor capaci-

dade de trabalho após a aposen-

tadoria”. 

     Precarização do trabalho a-

pós a aposentadoria e gênero 

     A palestrante ressaltou que 

diversos fatores podem redun-

dar em trabalhos precarizados 

para idosos e idosas, especial-

mente idosas, que têm uma tra-

jetória de trabalho atravessada 

por desigualdades de gênero, 

com maior dificuldade de cons-

trução de uma carreira, a qual é 

interrompida muitas vezes ao 

longo do tempo. 

     Na idade madura e na velhi-

ce, as mulheres são socialmente 

responsabilizadas por trabalhar 

sem remuneração cuidando de 

parentes, o que influenciará na 

sua disponibilidade de tempo 

para buscar empregos. Esses e-

lementos, conjuntamente, vão 

dificultar a inserção e a perma-

nência no mercado de trabalho, 

que já é restrito para trabalha-

dores e trabalhadoras dessa fai-

xa etária. 

     Decisão de continuar traba-

lhado após a aposentadoria 

     Outra preocupação apontada 

por Maria Engrácia é a inserção 

de idosas em trabalhos precari-

zados, como trabalhos domésti-

cos e de cuidadoras. “Essas ati-

vidades, muitas vezes, são rea-

lizadas sem regulamentação e 

na informalidade”. N 

Norminha 640, 09/09/2021 
Por Click Petróleo e Gás 

  Com tantos desafios na pande-

mia, o home office parece con-

solidado como opção para em-

pregadores e empregados. O fa-

to de o local de trabalho ser o lar 

do empregado, porém, não de-

sobriga o empregador de zelar 

pela saúde dos trabalhadores. O 

advogado e especialista em Di-

reito e Processo do Trabalho, O-

tavio Calvet, que também é Juiz 

do Trabalho no Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 1ª Região 

(TRT/RJ, tira algumas das dúvi-

das inerentes a essa nova reali-

dade: 

    Já temos uma definição legal 

para o trabalho em home office? 

Há diferença entre ele, o traba-

lho remoto e o teletrabalho? 

     Trabalho remoto é aquele re-

alizado fora das dependências 

do empregador, podendo ocor-

rer na residência do empregado 

ou em qualquer outro lugar. Já o 

teletrabalho, que possui defini-

ção em lei (art. 75-B da CLT), é 

uma das espécies de trabalho 

remoto, caracterizado pelo fato 

de o trabalhador prestar sua ati-

vidade preponderantemente fora 

das dependências do emprega-

dor, com a utilização de tecno-

logias de informação e de comu-

nicação que, por sua natureza, 

não se constituem como traba-

lho externo. Já o home office é 

uma modalidade de trabalho re-

moto – geralmente também tele-

trabalho –, mas realizado na re-

sidência do empregado. 

     Como se poderia definir um 

acidente de trabalho em home 

office? 

     O acidente de trabalho típico, 

aquele que acontece no estabe-

lecimento do empregador – co-

mo uma queda, por exemplo – é 

de difícil definição fora daquele 

espaço, já que é da essência do 

teletrabalho em home office a 

liberdade de horários; o empre-

gado é quem determina quais os 

seus momentos de trabalho e de 

lazer. Agora, doenças desenca-

deadas pela forma de trabalhar, 

ou pelas condições oferecidas 

pelo empregador na estrutura do 

home office, podem ser mais fa-

cilmente configuradas como 

tendo nexo com o trabalho e, 

portanto, consideradas como a-

cidente de trabalho. A legislação 

permite  o  reconhecimento  do  

 

Home office não tira 
responsabilidade do empregador em 

caso de acidentes ou doenças 
ocupacionais 

nexo causal (vínculo fático que 

liga o efeito à causa) e, ainda, da 

responsabilidade civil/trabalhis-

ta do empregador em caso de 

culpa no evento. 

     Quais os direitos do empre-

gado após um acidente de tra-

balho remoto? 

     Os mesmos de um empre-

gado que trabalha no estabeleci-

mento do empregador. Se o aci-

dente provocar incapacidade pa-

ra o trabalho, o empregado deve 

apresentar atestado médico para 

licença remunerada dos primei-

ros 15 dias e, persistindo a in-

capacidade, o empregador deve 

emitir a CAT (Comunicação de 

Acidente de Trabalho), encami-

nhando o empregado ao INSS 

para receber o auxílio-doença a-

cidentário. Em caso positivo, 

quando da futura alta, o empre-

gado gozará de no mínimo 12 

meses de estabilidade no em-

prego. Além disso, deve-se veri-

ficar se o acidente ocorreu por 

culpa do empregador, pois neste 

caso pode haver a responsabi-

lização por danos patrimoniais e 

morais. 

     Qual o dever do empregador 

para garantir a saúde do empre-

gado que trabalha remoto? 

     O empregador precisa com-

preender que colocar o empre-

gado em home office não retira 

sua responsabilidade: ele deve 

agir com as cautelas necessárias 

para que o novo ambiente de tra-

balho, o escritório na própria re-

sidência do trabalhador, seja a-

dequado, tanto em relação aos 

equipamentos quanto à forma de 

trabalhar. Cabe ao empregador 

instruir os empregados, de ma-

neira expressa e ostensiva, 

quanto às precauções a tomar a 

fim de evitar doenças e aci-

dentes de trabalho. O empre-

gado deverá assinar termo de 

responsabilidade, comprome-

tendo-se a seguir as instruções 

fornecidas pelo empregador, 

conforme o artigo 75-E da CLT 

(Consolidação das Leis do Tra-

balho). Além disso, o empre-

gador deve fiscalizar o ambiente 

de trabalho, combinando com o 

empregado visitas para verifica-

ção do cumprimento das instru-

ções passadas. 

N 
Proteção 

 

Norminha 640, 09/09/2021 
  As notificações de acidentes de 

trabalho saltaram 57% de 2019 

para 2020 no Rio Grande do 

Norte. As informações são da 

Secretaria de Estado da Saúde 

Pública (Sesap), que apresentou 

o Boletim Epidemiológico em 

Saúde do Trabalhador, no últi-

mo mês de julho. 

     Em 2019, foram registradas 

990 ocorrências. Já no último 

ano, o número foi de 1.556 de 

registros em unidades de saúde. 

A maior parte deles, na capital 

Natal e na região metropolitana, 

além do município de Caicó. A 

maioria, 1.183, são acidentes 

considerados típicos. 

     Além de acidentes de traba- 

Norminha 640, 09/09/2021 
Nas três edições do Ciclo de Pa-

lestras Relações entre Trabalho, 

Gênero, Aposentadoria e Saúde 

realizadas em junho, julho e 

agosto de 2021, a tecnologista 

da Fundacentro, Maria Engrácia 

de Carvalho Chaves, fez apre-

sentações baseando-se em sua 

tese de doutorado “Gênero, apo-

sentadoria e sintomas depressi-

vos: um estudo com participan-

tes do ELSA-Brasil”, bem como 

em dados e estudos e atividades 

educativas sobre o tema. 

      Na última apresentação, a 

doutora em Saúde Pública com 

formação em Psicanálise trouxe 

a concepção do trabalho na vida 

das pessoas. “Para que possa-

mos considerar que o trabalho 

seja positivamente estruturante 

para a saúde psíquica, é neces-

sário que no ambiente laboral 

haja alguns elementos de pro-

teção, tais como a presença de 

solidariedade, ética de reconhe-

cimento do trabalho pelos pares 

e a presença da possibilidade de 

se utilizar a criatividade”, ressal-

tou Maria Engrácia. 

     Construção social de gênero 

     A partir de uma construção 

social, existem expectativas so-

bre os papéis a serem desem-

penhados por mulheres e ho-

mens na sociedade. Nesse con-

texto, a tecnologista explicou 

que embora a participação femi-

nina no mercado de trabalho te-

nha crescido, principalmente 

com o aumento da escolarização 

e tudo o que envolve as mu-

danças no valor do trabalho para 

as mulheres, ainda assim, espe-

ra-se, socialmente, que as mu-

lheres sejam as principais res-

ponsáveis pela função de cuidar 

da casa, dos filhos, netos, do-

entes e idosos. 

     “As mulheres dedicam uma 

carga horária aos trabalhos do-

mésticos superior à dos ho-

mens. De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE- 2016), as 

mulheres com 60 anos ou mais 

dedicavam 19,1 horas sema-

nais, enquanto os homens da 

mesma faixa etária se ocupavam  

lho, o material também leva em 

consideração acidentes com a-

nimais peçonhentos e com ma-

terial biológico. 

     Em relação a essas outras 

ocorrências, os números caí-

ram. Foram 241 acidentes com 

animais peçonhentos em 2020, 

contra 336 notificações em 

2019. 

     Em relação a material bioló-

gico, foram 439 notificações em 

2020, contra 609 em 2019. Esse 

tipo de acidente é caracterizado 

pelo contato direto com fluidos 

contaminados e classificados 

como exposições percutâneas, 

cutâneas, em mucosas e mor-

dedura ou arranhadura. N 

Revista CIPA 

 

 

Rio Grande do Norte: 
1.556 notificações de acidente de 

trabalho em 2020 
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Norminha 640, 09/09/2021 
  A Associação Brasileira de Psi-

quiatria (ABP), em parceria com 

o Conselho Federal de Medici-

na, promove pelo oitavo ano 

consecutivo a campanha do Se-

tembro Amarelo, com o tema “A-

gir salva vidas”. A ação, que foi 

implementada no Brasil em 

2014, tem como principal obje-

tivo diminuir índices de suicídio. 

A iniciativa se estende por todo 

o mês, tendo como data princi-

pal, o dia 10 de setembro – Dia 

Mundial de Prevenção ao Suicí-

dio. 

     No Brasil, os casos passam 

de 13 mil por ano, podendo ser 

bem maiores em decorrência 

das subnotificações. Segundo 

dados da Organização Mundial 

da Saúde (OMS), estima-se que 

a cada 40 segundos uma pessoa 

morre por suicídio no mundo. Já 

ao que se refere às tentativas, 

uma pessoa atenta contra a pró-

pria vida a cada três segundos. 

Em termos de numéricos, calcu-

la-se que aproximadamente um 

milhão de casos de óbitos por 

suicídio são registrados por ano 

em todo o mundo. 

     Durante o mês de setembro, 

a ABP prepara diversas ações de 

conscientização  sobre  o  tema,  

 

ABP lança campanha Setembro 
Amarelo 2021: “agir salva vidas” 

dentre elas estão: eventos on 

line, iluminação de espaços pú-

blicos e monumentos com a cor 

da ação (amarela) e campanha 

nas redes sociais. 

     Suicídio: resultado de trans-

tornos mentais não tratados 

     Estudos apontam que em 

mais de 98% dos casos, o suicí-

dio foi causado por transtornos 

mentais não tratados correta-

mente ou não identificados/a-

companhados. Cerca de 96,8% 

estão relacionados à depressão 

e ao transtorno bipolar. Esse ce-

nário preocupante serve de a-

lerta para que a saúde mental 

seja um tema importante para a 

saúde pública. 

     “Precisamos orientar e cons-

cientizar a sociedade sobre a 

prevenção do suicídio, por isso, 

neste mês de setembro, nós 

concentramos os nossos esfor-

ços na prevenção efetiva. A mor-

te por esta causa é uma emer-

gência médica e pode ser evita-

da através do tratamento ade-

quado do transtorno mental de 

base”, afirma o presidente da 

ABP, Dr. Antônio Geraldo da Sil-

va. 

     A morte por suicídio pode e 

deve ser evitada. N 

ANAMT 

Advogado Trabalhista e docente do UDF comenta a relação entre a recusa 
da vacina e possíveis demissões 

Norminha 640, 09/09/2021 
Trabalhadores que se recusarem 

a tomar a vacina contra a Covid-

19, podem, inclusive, ser demi-

tidos por justa causa. Segundo o 

coordenador do Núcleo de Prá-

tica Jurídica do Curso de Direito 

do Centro Universitário do Dis-

trito Federal (UDF), instituição 

que integra o grupo Cruzeiro do 

Sul Educacional, Frederico Tei-

xeira Barbosa, no entendimento 

do STF, Estados, Municípios e 

DF, podem ampliar as medidas 

de combate, e portanto, têm 

competência concorrente nas 

providências necessárias para 

ampliar o combate a pandemia 

do COVID.  

     “Nesse sentido, Estados, 

Municípios e DF, podem justifi-

cadamente implementar medi-

das complementares para o 

combate, mesmo que não sejam 

as determinadas pelo Governo 

Federal, haja vista que essas 

medidas servem para melhorar o 

combate a pandemia, por exem-

plo”, explica. 

     O advogado trabalhista e do-

cente do UDF argumenta ainda, 

que a vacinação obrigatória (o-

brigação de se vacinar sob pena 

de sofrer alguma consequência), 

é diferente de vacinação com-

pulsória (vacinação forçada), e 

por isso, esse contexto deve ser 

analisado com muita cautela.  

     “Não existe no nosso orde-

namento jurídico norma que pu-

na o empregado privado por não 

querer se vacinar, pois não e-

xiste norma obrigatória expres-

sa, todavia em virtude de se 

tratar de saúde pública, saúde e 

segurança dos trabalhadores, ou 

seja, um direito coletivo, poderá 

existir sanções para aquele tra-

balhador que se recusa a se va- 

cinar”, avalia. 

      Para Barbosa, essas san-

ções, como demissão por justa 

causa e suspensão do trabalho, 

são muito drásticas, todavia a 

empresa, no que tange ao setor 

privado, pode exigir o compro-

vante de vacinação para exercí-

cio das atividades, e com isso, 

impedir o acesso do trabalhador 

não vacinado ao local de tra-

balho.     

     “Ressalto, que existem ver-

tentes que defendem a demissão 

por justa causa do empregado 

que se recusa a tomar a vacina 

contra a COVID. No que se refere 

o servidor público, todos pos-

suem o direito legal de trabalhar 

em um local salubre e seguro, 

ou seja o ambiente de trabalho 

do servidor público deve ser 

saudável, e no caso de algum 

servidor se negar a tomar a va-

cina, os demais servidores po-

derão estar expostos a doença, 

tornando o ambiente de trabalho  

insalubre”, exemplifica. 

     O docente menciona a Lei Nº 

13.979/20, que permite ao Esta-

do a realização compulsória da 

vacinação. “Todavia, com base 

na CF rt. 5º “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estran-

geiros residentes no País, a in-

violabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segu-

rança e à propriedade, nos ter-

mos seguintes”. Portanto, na te-

oria, a obrigação de ser vaci-

nado compulsoriamente vai de 

encontro a norma Constitucio-

nal que é o Direito de escolher 

se quer ser vacinado, mesmo 

que seja por medidas indiretas 

de restrição de certas atividades 

ou presença em locais deter-

minados”, argumenta.  

     Por fim, Frederico Teixeira 

Barbosa, indica que nenhum ci-

dadão deve ser obrigado a fazer 

algo que não seja definido por  

 
Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Curso de Direito do UDF, Frederico Teixeira 

Barbosa, diz que o tema deve ser avaliado com cautela; 
Docente explica, que na esfera privada as sanções podem variar de advertência e até demissão 
por justa causa, e na esfera pública, as sanções administrativas se aplicam ao Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos 

uma norma legal, contudo o STF 

entende pela obrigatoriedade da 

vacinação, em virtude de ser 

uma necessidade pública, não 

pode ser entendida como com-

pulsória. 

     “Nessa situação, o superior 

hierárquico não pode compul-

soriamente forçar o servidor que 

não quiser se vacinar a tomar a 

vacina, todavia pode aplicar as 

sanções prevista na Lei 8.112/ 

90, o regime jurídico dos servi-

dores públicos, que são basea-

das no cumprimento de ordens 

hierárquicas, podendo este indi-

víduo sofrer sanções adminis-

trativas. Na esfera privada, as 

sanções podem variar de adver-

tência, suspender o trabalhador 

em exercer suas funções com 

desconto dos dias não traba-

lhado, podendo em situações 

mais drásticas ser aplicado a 

demissão por justa causa. 

N 

 

  A depressão tem origem multi-

fatorial e poligenética, ou seja 

combina fatores genéticos, fisi-

ológicos, psicológicos, profis-

sionais, familiares e sociais en-

ter outros. Desta complexidade 

de fatores envolvidos deriva 

uma síndrome clínica heterogê-

nea com a presença comum de 

humor triste, vazio, irritável, a-

companhado de alterações so-

máticas e cognitivas que afetam 

a capacidade da pessoa. 

     A D.S.M – 5 considera que a 

depressão é caracterizada pela 

combinação de 3 grupos de sin-

tomas neurobiológicos, quais 

sejam: 

     - Sintomas afetivos: humor 

deprimido, falta de interesse e 

satisfação, irritabilidade. 

     - Sintomas Neurovegetati-

vos: perturbações de sono, ape-

tite, psicomotricidade e redução 

de energia. 

 

absenteísmo. 

     A depressão se mostra forte-

mente associada a presença de 

estressores no ambiente de tra-

balho e ao baixo apoio social a-

dvindo dos colegas e chefias. 

    Por estresse laboral, entende-

mos o resultado do desequilí-

brio entre as demandas profis-

sionais e a capacidade de en-

frentamento do trabalhador. 

     A prevalência de depressão 

entre profissionais de enferma-

gem encontra-se ao redor de 20 

a 28%, mais expressiva no sexo 

feminino e profissionais com 

idade superior a 40 anos. Já en-

tre os médicos, observa-se uma 

prevalência de 27% associada a 

problemas de relacionamento 

no trabalho, insatisfação e gran-

de volume de atendimentos por 

hora trabalhada. Os professores 

apresentam prevalência entre 18 

a 75%, esta grande variação pa-

rece ser decorrente de proble-

mas metodológicos. N ANAMT 

     - Sintomas comportamen-

tais: esquecimento, baixa auto-

confiança, pessimismo, diminu-

ição de concentração. 

     Os estudos de neuroimagem 

tem demonstrado que a depres-

são gera uma disfunção no pro-

cessamento das informações 

neuronais, principalmente nos 

circuitos córtico-límbicos, o que 

diminui a conectividade cerebral 

podendo se manifestar através 

de lentificação dos processos 

psíquicos, dificultando o racio-

cínio, o planejamento mental, a 

concentração e a memória. 

     Essas alterações acarretam 

sentimentos de culpa angústia e 

vazio, aumento da preocupação 

com trivialidades, ruminações 

depressivas com valorização de 

fatos negativos. 

     A evolução da depressão po-

de variar de acordo com a pes-

soa, podendo ocorrer:- de forma 

 

episódica; de forma recorrente; 

de forma crônica. 

     A depressão tem uma preva-

lência ao redor de 4% da popu-

lação mundial, sendo mais co-

mum nas mulheres, tendo au-

mentado nos últimos anos sua 

ocorrência. 

   Trata-se de uma situação pou-

co diagnosticada, estimando-se 

que 30% dos casos não são dia-

gnosticados nos serviços ge-

rais, sendo estimado que 70% 

das pessoas não recebem trata-

mento especializado. 

     As razões elencadas para es-

te fato relacionam-se com a falta 

de treinamento dos profissio-

nais, falta de tempo, descrença 

em relação a efetividade do tra-

tamento, reconhecimento ape-

nas dos sintomas físicos da 

condição. 

     Existem alguns instrumentos 

de  rastreamento  e  diagnóstico, 

entre os quais citamos: 

     - Inventário Beck de depres-

são que conta com uma sen-

sibilidade de 95% e especifici-

dade de 75%. 

     - MINI- (International Neuro-

psychiatric Interview, com sen-

sibilidade de 94% e especifici-

dade de 79%. 

     A razão da maior prevalência 

no sexo feminino relaciona-se a 

uma possível influência hormo-

nal, além da influência do acú-

mulo de diferentes papéis na so-

ciedade e o stress crônico de-

corrente. 

     Ela relaciona-se ainda a bai-

xa escolaridade, desemprego e 

baixo nível sócioeconômico. 

     Os homens divorciados ou 

viúvos parecem ter maior pro-

pensão e nas mulheres casadas 

ou amasiadas. 

     Os problemas da depressão 

relacionam-se com o universo 

do trabalho, com redução de 

produtividade,  presenteísmo  e 

Depressão no mundo do trabalho é tema do Podcast ANAMT 
Norminha 640, 09/09/2021 
  A depressão tem origem multi-

fatorial e poligenética, ou seja 

combina fatores genéticos, fisi-

ológicos, psicológicos, profissi-

onais, familiares e sociais entre 

outros. Desta complexidade de 

fatores envolvidos deriva uma 

síndrome clínica heterogênea 

com a presença comum de hu-

mor triste, vazio, irritável, acom-

panhado de alterações somáti-

cas e cognitivas que afetam a ca-

pacidade da pessoa. Neste pod-

cast abordamos o tema depres-

são no mundo do trabalho. 

     Os podcasts também podem 

ser ouvidos gratuitamente na 

distribuidora Anchor e em ou-

tras plataformas, sem a requisi-

ção do download de aplicativo 

ou criação de uma conta para a-

cesso. Clique aqui para selecio-

nar uma opção de sua prefe-

rência. 

http://www.norminha.net.br/
https://www.anamt.org.br/portal/2021/09/01/abp-lanca-campanha-setembro-amarelo-2021-agir-salva-vidas/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/2021/09/02/depressao-no-mundo-do-trabalho-e-tema-do-podcast-anamt/
https://anchor.fm/podcast-anamt
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ESG: tema de grande importância para a construção será debatido no 93º ENIC 

Norminha 640, 09/09/2021 
Os convidados do Quintas da 

CBIC da última quinta-feira (2) 

debateram os conceitos de ESG 

– boas práticas ambientais, so-

ciais e de governança. De gran-

de relevância para o setor da 

construção, o tema será debati-

do no 93º Encontro Nacional da 

Indústria da Construção (Enic), 

que acontecerá entre os dias 18 

e 21 de outubro. O presidente da 

Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), José 

Carlos Martins, afirmou que se-

rão convidadas empresas liga-

das à infraestrutura e ao mer-

cado imobiliário para explica-

rem os ganhos que o setor tem 

ao adotar a cultura do ESG. 

     Martins abriu a live desta-

cando a preocupação da enti-

dade com o futuro. “As ações 

mostram que a CBIC tem uma 

preocupação com o futuro, de 

antever os movimentos que a-

contecerão, principalmente, pa-

ra que as empresas e as pessoas 

saibam como se planejar”, afir-

mou. 

     Além disso, destacou que a 

entidade e o ministro do Desen-

volvimento Regional, Rogério 

Marinho, assinaram, na quarta-

feira (1º/9), o Acordo de Coope-

ração Técnica sobre Diretrizes 

de Investimentos Sustentáveis 

para o Desenvolvimento Regio-

nal. O objetivo do acordo é de- 

senvolver atividades correlatas à 

ABO2O defende a Telemedicina definitiva no Brasil 
Norminha 640, 09/09/2021 
           Desde a aprovação da Lei 

13989/2020, a Telemedicina é 

exercida em caráter provisório 

no Brasil em razão da pandemia. 

A atividade que salvou milhares 

de vidas no período, no entanto, 

opera em um ambiente de in-

segurança jurídica, sem saber se 

a modalidade realmente conti-

nuará pós-pandemia. 

     A Associação Brasileira On 

line to Offline (ABO2O), que re-

presenta mais de 150 platafor-

mas digitais, é a principal enti-

dade que defende e participa dos 

encontros com o  legislativo e 

com o Conselho Federal de Me-

dicina (CFM) para regulamenta-

ção da telemedicina no Brasil. 

     O Comitê de Healthtechs & 

Wellness da Associação Brasi-

leira Online to Offline (ABO2O) é 

liderado pela Dra. Paula Mateus, 

CCO da Saúde ID (plataforma do 

Grupo Fleury Santécorp). A mé-

dica, que representa a entidade 

nos debates, afirma que o aces-

so à saúde, muitas vezes, exige 

deslocamentos que implicam 

em gasto de tempo e dinheiro 

dos pacientes. 

     Acreditamos que é hora do 

Conselho Federal de Medicina 

regulamentar a boa prática com 

 

 

produção, intercâmbio, difusão 

de informações, conhecimentos 

e boas práticas para a promoção 

de instrumentos de finanças 

sustentáveis aplicáveis aos pla-

nos e projetos vinculados à in-

fraestrutura para o desenvolvi-

mento regional. 

     Durante o evento online, a 

presidente da Comissão de Res-

ponsabilidade Social da CBIC, 

Ana Cláudia Gomes, afirmou 

que o social e o ambiental che-

garam à contabilidade. “Agora, 

além de ser importante para a 

sociedade e para as empresas, 

os conceitos trazem valor, um 

crédito mais barato e a gente tem 

uma atuação muito mais res-

ponsável das empresas. Tam-

bém traz valor para a empresa, 

para o seu trabalhador, para a 

cadeia fornecedora e para a co-

munidade em que a gente atua”, 

disse. 

     O presidente da Comissão de 

Política de Relações Trabalhis-

tas (CPRT) da entidade, Fernan-

do Guedes, ressaltou que dentro 

da área social, a CBIC tem uma 

atuação muito forte. “Para mim, 

ESG é a materialização do pro-

pósito da empresa. É você con-

seguir transformar em indica-

dores as ações socioambientais 

e de governança que as em-

presas adotam para que isso 

seja mostrado para a sociedade 

por meio de relatório. Os players 

vão analisar os indicadores e 

 

 
Associação Brasileira Online to Offline participa de debates no 

legislativo e do CFM para avanços na Saúde Digital no país 

autonomia médica para a pri-

meira consulta em ambiente di-

gital. As plataformas estão pron-

tas para servir o país como meio 

para que a população receba 

atendimento e que os médicos 

consigam entregar desfechos 

por canais resolutivos, seguros 

e sustentáveis”, explica a Dra. 

Paula. “Se eu tivesse que re-

sumir o que a autorização defi-

nitiva da Telemedicina significa 

em uma única palavra, eu diria: 

acesso”, complementa. 

     Para a médica a decisão fa-

vorável à aprovação em caráter 

definitivo da Telemedicina pre-

cisa se basear em dados, com 

autonomia médica e regulação 

de boas práticas. 

     E com o objetivo de estimular 

o debate para que a prática se 

torne definitiva no país, recente-

mente, a ABO2O lançou um do-

cumento especial que traz nú-

meros sobre o assunto e mostra 

a importância de sua regula-

mentação. 

cobrar das empresas a sua me-

lhoria ou implementação”, afir-

mou. 

     O presidente da Comissão de 

Meio Ambiente (CMA) da CBIC, 

Nilson Sarti, destacou que a CB 

IC tem realizado um grande tra-

balho nessa área. “Nós temos 

feito um trabalho muito grande 

nessa parte de certificações e de 

análises na parte de financia-

mento imobiliário em função de 

melhorar e dar velocidade em 

empreendimentos mais susten-

táveis”, ressaltou. 

     Sobre os dias atuais, o pre-

sidente da CBIC afirmou que é 

fundamental que a engenharia 

traga temas de hoje e de grande 

relevância para o setor, como as 

práticas sustentáveis. “É muito 

importante para nós que o cur-

rículo de Engenharia esteja ade-

rente à vida que a gente leva 

hoje. Quando eu me formei não 

era da época do BIM e do ESG”, 

reiterou. 

 

 
“Quintas da CBIC” da quinta-feira (2/9) debateram os conceitos 

de ESG – boas práticas ambientais, sociais e de governança. 

Sobre a ABO2O: 

A Associação Brasileira Online 

to Offline (ABO2O) é uma enti-

dade que reúne as principais 

plataformas da economia digital, 

incluindo marketplaces, e-com- 

     Sarti enfatizou ser um perío-

do muito interessante de atração 

dos jovens em startups para tra-

balhar com inovação tecnológi-

ca e sustentabilidade. “Tudo que 

você faz hoje, a gente pensa em 

como posso utilizar tecnologia 

em favor disso. Isso está encan-

tando os jovens, que hoje são 

cheios de propósitos”, disse. 

     O presidente da CMA ainda 

lembrou que a CBIC está traba-

lhando para incluir o tema do 

saneamento básico na COP 26. 

“Saneamento efetivamente é um 

tema de maior importância. O 

Brasil tem uma grande oportuni-

dade, depois da aprovação do 

Marco do Saneamento, de dar 

uma virada nesse vergonhoso 

cenário que nós temos aqui na 

parte de esgoto e de resíduos 

sólidos”, concluiu. 

     Assista à transmissão na ín-

tegra. 

N CBIC 

merces, healthtechs, bancos di-

gitais, fintechs, meios de paga-

mento e investidores.  A ABO2O 

existe para representar e defen-

der os interesses coletivos da e-

conomia colaborativa e das pla-

taformas digitais. Para isso, 

busca estimular ações públicas 

e privadas que contribuam para 

o desenvolvimento e fomento 

dessas tecnologias, por meio da 

articulação com outras institui-

ções. N 

 

Marfrig oferece 35 vagas em 
Promissão, interior de São Paulo 

Norminha 640, 09/09/2021 
   A Marfrig anunciou na semana 

passada 35 vagas de emprego 

na unidade de Promissão (SP), 

para a função de auxiliar opera-

cional. Os candidatos seleciona-

dos terão como benefícios con-

vênio médico e odontológico, 

transporte gratuito, refeitório no 

local, vale alimentação e seguro 

de vida. 

     As inscrições terminam ama- 

Norminha 640, 09/09/2021 
      A BRF está com processo de 

seleção para vagas em três uni-

dades do Rio Grande do Sul. Há 

oportunidades para técnico em 

manutenção, técnico em manu-

tenção elétrica, manutentor civil 

e mecânico, além de técnico de 

segurança do trabalho, enge-

nheiro de segurança do traba-

lho, operador de caldeira e de 

geração de frio. As vagas são 

para as plantas de Lajeado, Ma-

rau e Serafina Corrêa. 

     Os interessados podem pro-

curar diretamente uma das uni-

dades ou fazer o cadastro no site 

https://talents.brf.com/ e se ins-

crever na vaga pretendida. Entre 

os benefícios, a BRF oferece sa-  

 

nhã sexta-feira (10/09). Os inte-

ressados devem deixar o currí-

culo na unidade, das 8h às 16h, 

no seguinte endereço: Via de A-

cesso Dr. Shuhei Uetsuka, Km 

02 - Promissão. A candidatura 

também pode ser realizada no si-

te da Marfrig, na seção Trabalhe 

Conosco: 

https://trabalheconosco.vagas.c

om.br/marfrig. N 

 

lário compatível com o mercado, 

assistência médica e odontoló-

gica, vale-alimentação, vale-

transporte, refeitório no local, 

previdência privada e kit de pro-

dutos, além de plano de carreira 

na empresa. 

     “Estamos continuamente to-

mando medidas para garantir a 

segurança de todos os nossos 

colaboradores e parceiros ao 

longo da cadeia produtiva. Para  

a contratação desses novos 

postos, iniciaremos o processo 

seletivo por meios digitais, utili-

zando nosso Portal de Talen-

tos”, disse em nota o líder global 

de Recrutamento da BRF, Weli-

ton Roberto Shalabi. N 

BRF tem vagas abertas em Lajeado, 
Marau e Serafina Corrêa, no RS 

 

http://www.norminha.net.br/
https://o2obrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Abo2o-Telemedicina-Definitiva.pdf
https://o2obrasil.com.br/wp-content/uploads/2021/08/Abo2o-Telemedicina-Definitiva.pdf
https://o2obrasil.com.br/
https://o2obrasil.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=DZh5V9dmrH0
https://www.youtube.com/watch?v=DZh5V9dmrH0
https://cbic.org.br/es_ES/esg-tema-de-grande-importancia-para-a-construcao-sera-debatido-no-93o-enic/?utm_campaign=cbic_hoje_02092021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://talents.brf.com/
https://trabalheconosco.vagas.com.br/marfrig
https://trabalheconosco.vagas.com.br/marfrig
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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O Decreto que Regulamentou a Nova Lei do Gás Natural 
Norminha 640, 09/09/2021 
O Decreto regulamentar da Nova 

Lei do Gás Natural foi publicado 

no DOU no dia 4/6/2021. A refe-

rida Norma buscou pormenori-

zar as disposições gerais da Lei, 

viabilizando sua aplicação em 

assuntos exclusivos. 

     Neste artigo tivemos o objeti-

vo de reunir sistematicamente 

os temas do Decreto, de forma a 

facilitar a compreensão do leitor. 

     É importante salientar que 

um decreto regulamentar é de 

competência exclusiva do Chefe 

do Poder Executivo e não pode 

inovar a ordem jurídica, criando 

obrigações novas e, tampouco, 

contrariar os termos da Lei regu-

lamentada. 

     O Decreto regula o seguinte: 

   I. POLÍTICA ENERGÉTICA NA-

CIONAL 

   Além dos princípios e objeti-

vos da Política Energética Naci-

onal estabelecidos na Lei do Pe-

tróleo e na Nova Lei do Gás Na-

tural, observará: 

     - a promoção da concorrên-

cia e da liquidez do mercado de 

gás natural; 

     - a promoção da livre inicia-

tiva para exploração das ativida-

des concorrenciais; 

     - a expansão, em bases eco-

nômicas, do sistema de trans-

porte e das demais infraestru-

turas; 

     - a promoção da eficiência e 

do acesso não discriminatório 

às infraestruturas; e 

     - a harmonização entre as re-

gulações federal e estaduais re-

lativas à indústria de gás natural. 

     No item e supra, a redação 

esqueceu de incluir os serviços 

locais de gás canalizado no final 

da expressão. Portanto, a reda-

ção correta seria: a harmoniza-

ção entre as regulações federal e 

estaduais relativas à indústria de 

gás natural e à distribuição de 

gás canalizado. 

     II. BIOMETANO E OUTROS 

GASES 

     A Nova Lei do Gás Natural 

estabeleceu que o gás que não 

se enquadrar na definição de gás 

natural constante da Lei poderá 

ter tratamento equivalente, des-

de que aderente às especifica-

ções estabelecidas pela ANP. 

Assim, o texto normativo esta-

belece, para todos os fins, que o 

biometano e outros gases inter- 

cambiáveis com o gás natural 

terão tratamento regulatório e-

quivalente ao gás natural, desde 

que atendidas as especificações 

estabelecidas pela ANP. 

     III. BEM FUNGÍVEL 

     O Decreto dispôs que gás na-

tural será considerado bem fun-

gível, desde que observadas as 

especificações estabelecidas 

pela ANP. E, quando houver 

mistura de gás natural de dife-

rentes qualidades, poderá ser a-

dotada a equivalência energética 

para fins de fungibilidade. O Art. 

85 do Código Civil Brasileiro 

dispõe que “são fungíveis os 

móveis que podem substituir-se 

por outros da mesma espécie, 

qualidade e quantidade.”, por e-

xemplo: café, soja, minério de 

carvão, dinheiro, etc. 

     IV. EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA – EPE 

     A Empresa de Pesquisa Ener-

gética – EPE elaborará estudos 

técnicos, econômicos e socio-

ambientais relativos às ativida-

des da indústria do gás natural, 

em conformidade com as atri-

buições definidas no seu estatu-

to social. 

     A ANP poderá solicitar à EPE 

a elaboração de estudos espe-

cíficos para suporte a decisões 

relativas à outorga das ativida-

des da indústria do gás natural, 

aos planos coordenados de de-

senvolvimento do sistema de 

transporte, aos processos de so-

lução de controvérsias, ao aces-

so às infraestruturas essenciais 

e aos projetos de estocagem 

subterrânea de gás natural, entre 

outros. 

     A EPE poderá solicitar aos a-

gentes da indústria do gás na-

tural o fornecimento de dados de 

oferta, demanda, informações 

sobre projetos e aspectos técni-

cos, econômicos e socioambi-

entais, entre outros. A resposta à 

solicitação aos agentes da in-

dústria do gás natural será facul-

tativa. 

   V. TRANSPORTE DE GÁS NA-

TURAL 

  O processo de outorga de au-

torização de atividade de trans-

porte deve ser realizado de for-

ma célere e eficiente, assegura-

da a transparência aos usuários 

das instalações de transporte e à 

sociedade. 

    Novos mercados consumido- 

 

res 

     O processo de autorização 

para construção de gasoduto de 

transporte destinado ao atendi-

mento de novos mercados con-

sumidores, nos termos da regu-

lação da ANP, deverá prever pe-

ríodo de contestação, no qual 

outros transportadores poderão 

manifestar interesse na implan-

tação de gasoduto com a mesma 

finalidade. 

     Especificação do gasoduto 

de acordo com a finalidade 

   A definição dos limites de diâ-

metro, pressão e extensão para 

gasodutos considerará a promo-

ção da eficiência global das re-

des. Assim, os limites poderão 

ser diferenciados conforme a fi-

nalidade dos gasodutos. 

     Desde que atendidos os cri-

térios técnicos, os gasodutos 

que tenham por finalidade co-

nectar instalações de GNC ou 

GNL a outro gasoduto de trans-

porte de gás natural deverão ser 

considerados gasodutos de 

transporte. Ainda que atendidos 

os critérios técnicos, a ANP 

poderá excepcionalmente deixar 

de classificar determinado gaso-

duto como gasoduto de trans-

porte, desde que: 

     - não implique potencial im-

pacto ou conflito com estudos 

de planejamento e com os pla-

nos coordenados de desenvolvi-

mento do sistema de transporte, 

existentes ou em elaboração; e 

     - a influência do projeto este-

ja restrita exclusivamente ao in-

teresse local. 

     Rede de distribuição 

     Em nenhuma hipótese uma 

rede de distribuição estadual de 

gás canalizada poderá ser clas-

sificada como gasoduto e vice-

versa. 

     Conexão direta 

     A conexão direta entre insta-

lação de transporte e usuário fi-

nal de gás natural poderá ser re-

alizada, quando permitida pela 

norma estadual aplicável. 

     Mercado de capacidade 

     O sistema de transporte de 

gás natural poderá conter mais 

de uma área de mercado de ca-

pacidade. A ANP regulará as á-

reas de mercado de capacidade 

de forma a favorecer o processo 

de fusão entre elas, com o obje-

tivo de progressiva diminuição 

do  número  de áreas  e aumento  

da liquidez do ponto virtual de 

negociação. 

     Gestor da área de mercado 

de capacidade 

     Os transportadores deverão 

designar o gestor da área de 

mercado de capacidade à qual 

pertencem, nos termos da regu-

lação da ANP. Os gastos eficien-

tes incorridos na constituição do 

gestor da área de mercado de 

capacidade serão suportados 

pelos transportadores, incluídos 

nos custos e despesas vincula-

dos à prestação do serviço de 

transporte e sujeitos à fiscaliza-

ção e regulação pela ANP e 

ampla transparência. 

     Os transportadores, por meio 

do gestor da área de mercado de 

capacidade, deverão cooperar 

com o operador do ponto virtual 

de negociação de sua área de 

mercado de capacidade, de for-

ma a possibilitar a tempestiva 

troca de informações e assegu-

rar o bom funcionamento dos 

mercados de gás natural. 

     Troca de titularidade do gás 

natural 

     Os transportadores deverão 

prever a possibilidade da troca 

de titularidade do gás natural 

sob sua custódia, conforme re-

gulação da ANP. 

     Atividade de Carregamento 

     A ANP, em sua regulação, e 

os transportadores, no exercício 

da atividade de transporte, deve-

rão assegurar aos carregadores 

acesso não discriminatório ao 

ponto virtual de negociação, de 

forma eficiente e transparente. 

   Congestionamento Contratual 

   Deverão ser adotados, sempre 

que necessários, mecanismos 

de eliminação de congestiona-

mento contratual nos pontos de 

entrada e saída do sistema de 

transporte, em especial, nos 

pontos de entrada referentes às 

instalações de injeção conecta-

das. 

     Para a eliminação de conges-

tionamento contratual, poderão 

ser adotadas medidas de cessão 

compulsória, temporária ou per-

manente, de capacidade de 

transporte, cuja necessidade de 

uso de forma continuada não 

possa ser comprovada por seus 

contratantes. Para tanto, a regu-

lação da ANP deverá estabelecer 

mecanismos compulsórios de 

cessão  de capacidade,  cuja ne- 

cessidade de uso de forma con-

tinuada não possa ser compro-

vada por seus contratantes e 

medidas de desconcentração de 

oferta e de cessão compulsória 

de capacidade de transporte, de 

escoamento da produção e de 

processamento. 

     Classificação de gasodutos 

    A classificação dos dutos re-

gulados na esfera de compe-

tência da União e aprovada pela 

ANP até 9/4/2021 poderá ser 

preservada, nos termos da regu-

lação. 

     Fica preservada a classifica-

ção dos gasodutos destinados à 

movimentação de gás natural, 

cujas características técnicas de 

diâmetro, pressão e extensão 

superem limites estabelecidos 

em regulação da ANP, que esta-

vam em implantação ou em ope-

ração em 9/4/2021. 

     São considerados gasodutos 

em implantação aqueles que, em 

9/4/2021, tenham sido aprova-

dos em decisões de órgãos 

competentes. 

  Exercício da atividade de trans-

porte de gás natural 

     As autorizações para o exer-

cício da atividade de transporte 

de gás natural, que original-

mente tinham prazo de duração 

indeterminado e às quais se a-

plicava a Lei do Gás Natural an-

terior (atualmente revogada), vi-

gerão por prazo indeterminado. 

     Bens vinculados 

     Os bens vinculados à ativida-

de de transporte de gás não re-

verterão à União e não caberá in-

denização por ativos não depre-

ciados ou amortizados. 

     VI. ESTOCAGEM SUBTER-

RÂNEA 

   A ANP poderá se articular com 

outras agências para a regulação 

do exercício da estocagem sub-

terrânea de gás natural em for-

mações geológicas diversas da-

quelas que produzem ou já pro-

duziram hidrocarbonetos. 

     Acesso de terceiros 

     A ANP regulará o acesso de 

terceiros às instalações de esto- 

cagem subterrânea de gás natu-

ral, observados critérios objeti-

vos, transparentes e não discri-

minatórios. Na hipótese de aces-

so de terceiros às instalações de 

estocagem subterrânea por meio 

da modalidade de acesso regu-

lado, as tarifas referentes à con-

traprestação devida ao titular da 

instalação serão aprovadas pela 

ANP. 

     A ANP estabelecerá o período 

em que o acesso de terceiros às 

instalações de estocagem sub-

terrânea não será obrigatório, 

considerados, entre outros fato-

res definidos na regulação: 

     - o retorno dos investimentos 

realizados por aqueles que viabi-

lizaram o empreendimento; 

     - a eventual relação societária 

do titular da instalação de esto-

cagem com empresas atuantes 

em outros elos da cadeia do gás 

natural; e 

     - a relevância da instalação 

de estocagem para o abasteci-

mento nacional de gás natural. 

     A extração residual de hidro-

carbonetos líquidos durante o 

exercício da atividade de estoca-

gem subterrânea de gás natural 

se dará mediante regime simpli-

ficado, conforme a regulação da 

ANP, dispensada a licitação. 

     VII. ARMAZENAMENTO 

     A vedação ao armazenador de 

gás natural de não poder retirar  
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da formação geológica volume 

de gás natural superior ao origi-

nalmente armazenado não pre-

judica os direitos do armazena-

dor de gás natural, que seja titu-

lar de direito de produção de pe-

tróleo, gás natural e outros hi-

drocarbonetos fluidos na forma-

ção geológica. 

     VIII. ACESSO DE TERCEIRO 

     O acesso não discriminatório 

e negociado de terceiros inte-

ressados aos gasodutos de es-

coamento da produção, às insta-

lações de tratamento ou proces-

samento de gás natural e aos 

terminais de GNL se dará de for-

ma transparente. 

     A regulação da ANP poderá 

estabelecer prazos e condições 

para a negociação do acesso, in-

clusive em relação às cláusulas 

de confidencialidade, observada 

a comunicação tempestiva à re-

ferida Agência sobre o início das 

tratativas e a ocorrência de con-

trovérsia. 

   Quando a negociação para ob-

tenção dos serviços não for con-

cluída no prazo a ser definido na 

regulação, a ANP poderá atuar 

de ofício, para verificar a exis-

tência de eventuais condutas an-

ticoncorrenciais ou de contro-

vérsias entre as partes. 

     As cláusulas de confidencia-

lidade em relação às tratativas 

não afastam o acesso da ANP às 

informações, ou seja, exigir dos 

agentes regulados o envio de in-

formações relativas às opera-

ções de produção, importação, 

exportação, refino, beneficia-

mento, tratamento, processa-

mento, transporte, transferência, 

armazenagem, estocagem, dis-

tribuição, revenda, destinação e 

comercialização de produtos su-

jeitos à sua regulação. 

     IX. PUBLICIDADE AOS PRO-

JETOS 

     A ANP poderá dar publicida-

de aos projetos de construção 

de gasodutos de escoamento e 

de unidades de processamento 

de gás natural, de forma a pos-

sibilitar a coordenação entre os 

proprietários das instalações e 

os agentes interessados no a-

cesso. 

     X. ATIVIDADE CONCOR-

RENCIAL 

     É permitida a relação socie-

tária entre empresas que exer-

çam atividade concorrencial e 

distribuidoras de gás canaliza-

do, salvo nessas hipóteses: 

     1. É vedado aos responsáveis 

pela escolha de membros do 

conselho de administração ou 

da diretoria ou de representante 

legal de empresas ou consórcio 

de empresas que atuem ou e-

xerçam funções nas atividades 

de exploração, desenvolvimen-

to, produção, importação, carre-

gamento e comercialização de 

gás natural ter acesso a infor-

mações concorrencialmente 

sensíveis  ou  exercer  o  poder 

para designar ou o direito a voto 

para eleger membros da direto-

ria comercial, de suprimento ou 

representante legal de distribui-

dora de gás canalizado. 

     É vedado aos responsáveis 

pela escolha de membros do 

conselho de administração ou 

da diretoria ou de representante 

legal de empresas ou consórcio 

de empresas que atuem ou e-

xerçam funções nas atividades 

de exploração, desenvolvimen-

to, produção, importação, carre- 

gamento  e  comercialização  de 

 

gás natural ter acesso a infor-

mações concorrencialmente 

sensíveis ou exercer o poder pa-

ra designar ou o direito a voto 

para eleger membros do conse-

lho de administração ou da dire-

toria ou representante legal do 

transportador. 

   Considera-se responsável pe-

la escolha de membros do con-

selho de administração ou da 

diretoria ou de representante le-

gal das empresas ou consórcio 

de empresas que atuam ou exer-

çam funções nas atividades con-

correnciais a pessoa física ou 

jurídica que: 

     1. detenha o controle direto 

ou indireto das sociedades em-

presárias; 

     2. seja titular de participação 

societária que lhe assegure in-

fluência significativa nas socie-

dades empresárias; 

     3. seja administrador das so-

ciedades empresárias; ou 

     4. possua poder para tal es-

colha com base no estatuto ou 

contrato social das sociedades 

empresárias, em acordos de aci-

onistas ou por força de ação de 

classe especial. 

     XI. PRÁTICAS ANTICON-

CORRENCIAIS 

     Para evitar práticas anticon-

correnciais no mercado de gás 

natural, a ANP deverá estabele-

cer, como condição para a ob-

tenção e manutenção de autori-

zações para exercício das ativi-

dades concorrenciais da indús-

tria do gás natural, normas que 

impeçam que as empresas auto-

rizadas sejam capazes de: 

     1. influenciar, direta ou indi-

retamente, a gestão comercial e 

as decisões de investimento de 

distribuidoras  de  gás  canaliza- 

 do; 

     2. obter, por meio de relação 

societária direta ou indireta com 

distribuidora de gás canalizado, 

vantagem competitiva em rela-

ção aos seus concorrentes; ou 

     3. ter acesso, direta ou indi-

retamente, a informações con-

correncialmente sensíveis deti-

das por distribuidora de gás ca-

nalizado. 

   Para tanto, a ANP poderá esta-

belecer restrições: 

    1. ao compartilhamento de re-

cursos humanos entre as em-

presas; 

     2. ao acesso ou compartilha- 

mento de sistemas de informa-

ção; e 

     3. à interferência nos proces-

sos de tomada de decisão co-

mercial relacionada ao atendi-

mento ao mercado cativo ou a 

investimentos em expansão da 

rede. 

     XII. COMERCIALIZAÇÃO DE 

GÁS NATURAL 

     No tema comercialização de 

gás natural, a ANP deverá, no 

exercício das atribuições: 

     1. acompanhar o funciona-

mento do mercado de gás natu-

ral, assegurada a transparência 

em relação à formação de preços 

do mercado; e 

     2. regular a organização e o 

funcionamento do mercado ata-

cadista de gás natural. 

     A atividade de distribuição 

estadual de gás canalizado não 

está sujeita à autorização da 

ANP. 

     A atividade de comercializa-

ção de gás natural abrange a 

venda de gás natural acondicio-

nado sob as formas gasosa, lí-

quida ou sólida, transportado 

por modais alternativos ao duto-

viários, inclusive aos usuários 

finais. 

     XIII. MONITORAMENTO DA 

ANP 

   A ANP assegurará a ampla pu-

blicidade dos termos e condi-

ções dos mecanismos de estí-

mulo à eficiência e à competi-

tividade e de promoção da redu-

ção da concentração na oferta de 

gás natural. 

     A implementação do progra-

ma de venda de gás natural, ou 

seja, o programa de venda de 

gás natural por meio do qual co-

mercializadores que detenham 

elevada participação no merca-

do sejam obrigados a vender, 

por meio de leilões, parte dos 

volumes de que são titulares 

com preço mínimo inicial, quan-

tidade e duração a serem defini-

dos pela ANP, observará as se-

guintes diretrizes: 

     1. a cessão da capacidade de 

transporte referente ao volume 

de gás liberado por meio do pro-

grama nos pontos relevantes do 

sistema de transporte, de forma 

simultânea à venda do gás natu-

ral, quando couber; 

     2. a inexistência de restrição 

 

 

 

para que o gás vendido e a res-

pectiva capacidade de transporte 

possam ser livremente negociá-

veis em mercado secundário; e 

     3. o oferecimento, com regu-

laridade, de contratos diários, 

mensais, trimestrais ou anuais 

em relação ao gás vendido por 

meio do programa, a critério da 

ANP. 

    A ANP deverá elaborar diag-

nóstico acerca das condições 

concorrenciais do mercado de 

gás natural e da concentração na 

oferta deste no País e adotar as 

providências necessárias à cria-

ção de estímulos para ampliação 

da concorrência, observadas as 

disposições da Lei do Gás Natu-

ral. 

     A ANP deverá monitorar os 

resultados das medidas adota-

das e avaliar periodicamente a 

necessidade de adoção de novas 

medidas, nos termos de sua re-

gulação. 

     XIV. COMPETÊNCIA ESTA-

DUAL 

     Ficam preservadas as com-

petências estaduais previstas no 

§ 2º do art. 25 da Constituição, 

com relação aos serviços locais 

de gás canalizado. 

     XV. ENTIDADES CERTIFICA-

DORAS 

     A ANP poderá credenciar en-

tidades para certificar: 

     1. o enquadramento, pelos 

transportadores de gás natural, 

nos requisitos de independência 

e autonomia em relação aos a-

gentes que exerçam atividades 

concorrenciais da indústria do 

gás natural, conforme estabele-

cido na regulação da ANP; ou 

     2. o atendimento às exigên-

cias de independência dos a-

gentes que exerçam atividades 

concorrenciais da indústria do 

gás natural em relação às distri-

buidoras de gás natural, confor-

me estabelecido na regulação da 

ANP. 

     Os custos da certificação se-

rão suportados pelos agentes 

regulados. 

     Os gastos eficientes neces-

sários para a certificação de in-

dependência do transportador 

poderão ser repassados para os 

valores de tarifas de transporte, 

mediante prévia aprovação da 

ANP. 

     XVI. TRANSIÇÃO DE MODE-

LO 

     A implementação das provi-

dências necessárias para transi-

ção da indústria brasileira do 

gás natural para o modelo esta-

belecido pela Nova Lei do Gás  

Natural deverá observar os prin-

cípios e diretrizes do Conselho 

Nacional de Política Energética 

– CNPE. 

     A ANP poderá adotar solu-

ções individuais, respeitado seu 

rito decisório, até que seja edita-

da regulação específica pela re-

ferida Agência. 

     Os  gastos  eficientes neces-

sários para a transição da in-

dústria brasileira do gás natural 

para o modelo de sistema de 

transporte deverão ser suporta-

dos pelos transportadores e in-

cluídos nos custos e despesas 

vinculados à prestação do servi-

ço de transporte de todos os res-

pectivos carregadores. 

     XVII. HARMONIZAÇÃO E O 

APERFEIÇOAMENTO DAS 

NORMAS 

     O Ministério de Minas e E-

nergia e a ANP deverão se arti-

cular com os Estados e o Distrito 

Federal para a harmonização e o 

aperfeiçoamento das normas a-

tinentes à indústria de gás na-

tural, inclusive em relação à re-

gulação do consumidor livre. 

     Para tanto, poderão ser ado-

tados como mecanismos: 

     1. a formação de redes de co-

nhecimento coordenadas pelo 

Ministério de Minas e Energia e 

integradas por representantes 

dos entes federativos, da indús-

tria do gás natural e de espe-

cialistas do setor, com o obje-

tivo de: gerar, compartilhar e 

disseminar conhecimento e ex-

periências relativos às políticas 

energéticas e da regulação da 

indústria do gás natural e for-

mular propostas de padrões, po-

líticas, guias e manuais; 

     2. a proposição pela ANP de 

diretrizes para a regulação esta-

dual dos serviços locais de gás 

canalizado, cuja adesão pelos 

Estados e o Distrito Federal será 

voluntária. 

     O Ministério de Minas e E-

nergia e a ANP disponibilizarão 

um canal de comunicação com 

os Estados e o Distrito Federal. 

     A adesão voluntária pelos 

Estados interessados poderá ser 

registrada por meio do Pacto 

Nacional para o Desenvolvimen-

to do Mercado de Gás Natural. 

     XVIII. DECRETOS REVOGA-

DOS 

     Ficam revogados: o Decreto 

nº 7.382, de 2 de dezembro de 

2010; e II – o Decreto nº 9.616, 

de 17 de dezembro de 2018. N 

Alexandro Gianes Cardozo 

Advocacia 4.0: A Nova Era no 

Mundo Jurídico 
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CONFLITOS - 
SESMT/LIDERANÇA 

Norminha 640, 09/09/2021 
Em ambiente empresarial, a sinergia e interação são as ferramentas 

fundamentais para desenvolvimento dos processos e resultados. É 

fato afirmar que, “CONFLITO, é a profunda falta de entendimento en-

tre duas ou mais partes. Desta forma é necessário que as organiza-

ções desenvolvam estratégias ou métodos para a gestão de conflitos. 

O mercado digital e redes sociais, dispõem de várias ideias e suges-

tões para Gestão de conflitos, desenvolvimento de programas de cli-

ma organizacional, ações de criação de cultura com base na aclima-

tação de temperamentos e fortificação da “união” de um grupo Inter 

setorial. 

Segurança !!! 
Quando vai bem, ninguém lembra que existe... 

Quando vai mal, dizem que não existe... 

Quando é para gastar, é melhor que não exista... 

Porém, quando existe, todos concordam que deveria existir. 

     Entretanto, “Na PRÁTICA”, a realidade pode ser bem diferente. As 

áreas setoriais, irão lutar pelos objetivos da organização, porém tra-

rão energias independentes para alavancar suas demandas e resulta-

dos diários. Daí então inicia-se o conflitos. No destaque de nossa 

matéria, o conflito das ações de SESMT versos a demanda de produ-

ção e resultados, geralmente vão gerar “rusgas” e em alguns momen-

tos o conflito amigável, se torna uma “queda de braços”. A organiza-

ções (empresas), que possuem padrões de cultural de Saúde e Segu-

rança, instituída, facilita a harmonia do SESMT versos produção. A-

baixo é possível ver um modelo que demostra as etapas da evolução 

da “CULTURA DE SSO”. 

 

      

 

     No entanto, é sabido que não são todas as organizações que estão 

no nível de excelência de cultura de segurança. Daí então cabe a ges-

tão e liderança, moldar a harmonia entre as duas áreas e tornar viva 

as ações de prevenção e resultados da organização. 

     Aqui, iremos abordar algumas ações que permitem desmistificar 

a atuação do SESMT e tornar o ambiente de ações de prevenção, 

mais saudável. As ações citadas abaixo, servem de norteador para a 

atuação de ações; 

     • Participação do SESMT, rotineiramente no dia-a-dia da opera-

ção, no intuito de entender os “gargalos”, pontos de supressão de 

tempo e momentos de desgastes e fragilidades do processo. Isso tor-

nará os momentos de cobranças harmoniosos, pois será sabido a 

hora certa de cobrar e /ou apoiar, sempre dentro dos padrões e regras 

estabelecidas. 

     • Disponibilidade rotineira de indicadores e resultados de Segu-

rança e Saúde, para a liderança e gestão de área, com intuito de com-

partilhar os assuntos e indicadores da organização; 

     • Implementação de métodos de acompanhamento comporta-

mental, para a liderança e gestão, de modo a desenvolver o envolvi-

mento e compromisso com os assuntos de Saúde e Segurança. As 

ferramentas, faz com que a liderança e gestão passe a entender a 

necessidade da prevenção e responder por indicadores de perfor-

mance. 

     • Necessário que a organização tenha nas pautas de reuniões, 

espaço dedicado ao SESMT, para apresentações rotineiras e data de-

dicada a apresentação de resultados e planos a gestão da organi-

zação. 

     • A prática de “fiscalizações” do SESMT as instalações indus-

triais, deve haver total autonomia de intervenção, porém deve ter o-

brigatoriamente a presença do líder/gestor de área, para que os a-

pontamentos sejam apresentados, discutidos e solucionados no mo-

mento. Isso proporciona ao recebedor da demanda, o oportunidade 

de esclarecer o momento e se comprometer na tomada de ações.  

 

     • As intervenções do SESMT, devem ser apresentadas no formato 

de “orientações técnicas e apresentação de soluções. SESMT ativo, 

não paralisa atividade, mais sim propõe propostas de melhoria, su-

gestão para resolver a situação. 

     • Na abordagem do trabalhador, para orientações, repreensão, 

devem ser realizadas pelo líder/gestor de área, ou na presença dos 

mesmos, pois é entendido que o “dono da área” é o responsável pelo 

setor/tarefa.  

     • A expertise dos profissionais do SESMT é imprescindível, para 

demonstrar a liderança/gestão, por meio de dados estatísticos, DDS 

(diálogos diário de segurança) e estudos de casos, que o não uso de 

EPI, a prática inadequado de procedimentos do trabalhador, a au-

sência por acidente ou atestado, será de grande impacto aos resul-

tados de produção, considerando absenteísmo da linha de produção, 

falhas em padrões, recolocação de pessoas sem experiência para re-

posição do posto de trabalho e acidentes que resultam em ausência, 

prejuízos e danos. 

     • Na aplicação da gestão da consequência, é necessário entender 

que o impacto de uma advertência ao trabalhador, terá o mesmo valor 

positivo ou negativo. Portanto, é necessário que o SESMT estabeleça 

a ligação com a liderança/gestão, de modo que o trabalhador entenda 

a motivação e reaja de forma a evoluir e não voltar a cometer a falha. 

Caso contrário, será mais um trabalhador insatisfeito e uma liderança 

que sofrerá reflexos na produção e passará a ver o agente fiscalizador 

(SESMT), como parte não integrante do sistema. Antes da tomada de 

ações, consulte a liderança, exponha o caso, discuta e juntos façam 

o concessão da melhor forma da gestão a de consequência. 

     Dentre todos os itens apresentados, deve incluir mais um item, 

não o mais importante, mas sim o imprescindível. A aproximação do 

SESMT a Alta direção da empresa, de modo tenha visibilidade e o-

portunidade de fala, na participação efetiva de novos projetos e nas 

estratégias, que tornará possível a implementação de ações e melho-

rias controle aplicáveis aos processos. Além do mais que, a partici-

pação da alta direção nos processos de prevenção fortalece a tomada 

de decisões e ações de adequações e controles. A participação efetiva 

em reunião, planejamentos e controles organizacionais, serão de ex-

trema diferença para a evolução da harmonia entre as áreas. N 

Empresa de Natal é condenada por 
informações desabonadoras de 

ex-empregado julgado 

 
Profissional conseguiu comprovar que antigo empregador tem 

contado a todos que pedem referências que ele acionou a 
Justiça do Trabalho 

Norminha 640, 09/09/2021 
   A 2ª Vara do Trabalho de Natal 

(RN) condenou a Enel Green 

Power Desenvolvimento Ltda. a 

pagar indenização por danos 

morais, no valor de R$ 5 mil, por 

prestar informações desabona-

doras de ex-empregado que a-

juizou reclamação trabalhista 

contra ela. 

     O ex-empregado alegou que 

inicialmente ajuizou a ação judi-

cial por entender que a sua de-

missão pela empresa foi ilegal. 

Por causa dessa ação, a sua ex-

empregadora teria começado a 

prestar informações desabona-

doras a seu respeito, prejudi-

cando sua volta ao mercado de 

trabalho. 

     A juíza Anne de Carvalho Ca-

valcanti destacou que um áudio, 

de uma ligação telefônica para a 

empresa, demonstrou que o 

setor de recursos humanos vem 

informando a outras empresas 

sobre  a  reclamação  trabalhista  

Em testes ao redor do mundo, semana 
de trabalho com 4 dias ganha adeptos 

no Brasil 
Norminha 640, 09/09/2021 
Encontrar um emprego com me-

nos horas de trabalho e sem re-

dução salarial pode parecer um 

sonho, mas, para alguns, essa é 

uma realidade cada vez mais 

próxima. Países europeus, co-

mo a Islândia e a Espanha, já 

testam a jornada de quatro dias 

úteis por semana, com perspec-

tivas animadoras. 

     No primeiro, foram realiza-

dos experimentos ao longo de 

quatro anos, com uma semana 

de trabalho entre 35 e 36 horas. 

Ao final do período, concluiu-se 

que a produtividade aumentou, 

assim como a sensação de bem-

estar dos trabalhadores. 

     Na Espanha, o governo apro-

vou um plano piloto de três a-

nos, prometendo um bônus de 

50 milhões de euros (cerca de 

R$300 milhões) para as empre-

sas que fizerem parte da nova di-

nâmica. 

     No Brasil, embora a ideia ca-

minhe a passos mais lentos, já 

há empresas debatendo o mode-

lo, após adotar o regime de traba 

do ex-empregado contra ela. 

     Para a magistrada, essa ati-

tude “constitui prestação de in-

formação desabonadora aos 

empregadores, visando, nítida-

mente, por vingança, inviabilizar 

a sua reinserção no mercado de 

trabalho”. 

     Apesar da ação judicial ser 

pública, como alegou a empresa 

em sua defesa, a divulgação de 

sua existência acabou, de acor-

do com a juíza, prejudicando o 

ex-empregado na sua tentativa 

de conseguir um novo emprego. 

     Sendo assim, a empresa, ao 

prestar informações desabona-

doras, quando questionada so-

bre a conduta do ex-empregado 

por potencial empregador, aten-

tou “contra a honra, dignidade e 

boa fama do empregado” 

     A empresa interpôs recurso 

ao Tribunal Regional do Traba-

lho da 21ª Região (RN) contra 

essa decisão. N 

Fonte: TRT da 21ª Região (RN) 

lho híbrido – que possibilita que 

os colaboradores se revezem 

entre dias em casa e no escri-

tório. 

     “A semana de 4 dias seria 

uma adaptação do modelo híbri-

do, em que todos teriam um dia 

livre de compromissos profis-

sionais para resolver as necessi-

dades de sua vida pessoal”, ex-

plica Cristiane Ribas, professora 

de Soft Skills no ISAE Escola de 

Negócios. 

     Segundo a especialista, os 

benefícios deste novo formato 

são diversos. Os funcionários 

ganham um dia de descanso a 

mais, diante de uma rotina cada 

vez mais estressante, e podem 

também aproveitar um dia útil 

para agendar médicos ou tocar 

outros projetos pessoais que 

estavam engavetados. “Já as 

empresas têm como vantagem 

funcionários mais felizes, com 

objetivos mais claros e maior fo-

co nos dias de trabalho”, diz Ri-

bas. 

N 
Revista CIPA 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9423737
https://revistacipa.com.br/em-testes-ao-redor-do-mundo-semana-de-trabalho-com-4-dias-ganha-adeptos-no-brasil/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Club Chapecó Sul Centenário, 

Unochapecó e professores da 

Rede Municipal de Ensino. 

     Para o secretário executivo 

do Sinduscon-Chapecó, Vilmar 

Roque Pereira, o “Sinduscon na 

Escola” é exitoso, porque é um 

projeto estritamente social, que 

se preocupa tanto com o bem-

estar dos futuros profissionais 

da construção civil – empre-

gados, empregadores, profis-

sionais engenheiros, arquitetos, 

advogados, etc – quanto das fa-

mílias desses trabalhadores, 

que são diretamente afetadas em 

caso de acidentes de trabalho. 

     “A ação tem um efeito ime-

diato. Em todas as turmas em 

que foram ministradas palestras 

haviam filhos de trabalhadores 

da construção civil, que também 

serão multiplicadores das infor-

mações recebidas em sala de 

aula para seus pais e familiares 

que trabalham na construção ci-

vil”, frisou Vilmar Pereira, com-

pletando que, nas turmas, há 

sempre relatos sobre acidentes 

ocorridos com familiares. “Em 

uma das palestras ministradas, 

uma professora, em prantos, re-

latou que seu irmão foi vítima 

fatal de um acidente de trabalho. 

Isso foi marcante para a turma 

durante a palestra”, salientou. 

     Ação em 2021 integra CAN 

PAT Construção 

  No Distrito Federal, a ação será 

realizada  em uma escola do Se- 

 

Norminha 640, 09/09/2021 
Uma auxiliar de serviços gerais 

que caiu ao descer a escada de 

um ônibus durante o expediente 

não ganhou indenização na Jus-

tiça do Trabalho. No entendi-

mento da Quarta Turma do Tri-

bunal Regional do Trabalho da 

4ª Região (RS), embora o aci-

dente tenha ocorrido no local de 

trabalho, ele não teve relação 

com a atividade laboral, não en-

sejando, portanto, a responsabi-

lização da empresa. A decisão u-

nânime da Turma manteve a 

sentença proferida pela juíza Pa-

trícia Iannini dos Santos, da 30ª 

Vara do Trabalho de Porto Ale-

gre.  

     Segundo consta no proces-

so, a atividade da auxiliar con-

sistia em trocar as capas dos 

leitos dos ônibus. No dia 28 de 

janeiro de 2018, ao descer do 

veículo em que estava traba-

lhando, ela resvalou nos de-

graus e caiu da escada. Segundo 

a  empregada,  o piso da escada 

estava molhado, o que causou o 

deslize. Em decorrência da que-

da, a trabalhadora sofreu lesões 

nos nervos dos membros supe-

riores e passou a apresentar dor 

crônica. A auxiliar também foi 

afastada do trabalho, estando 

em gozo de benefício previden-

ciário. Em depoimento pessoal, 

a empregada afirmou que no 

momento do acidente estava u-

sando um coturno fornecido pe-

la empresa como EPI. 

 

trução é resultado de antiga par-

ceria entre a Inspeção do Tra-

balho e a CBIC. 

     Adesão das entidades à Se-

mana CANPAT da Constru-ção 

seguiu até 8/9 

      Devido à grande procura, o 

prazo para adesão das entidades 

da construção participarem da 

Semana CANPAT da Construção 

foi excepcionalmente reaberto. 

Os interessados têm até o dia 8 

de setembro para enviarem o 

formulário de adesão. Preencha 

o formulário e participe! 

     Inscreva-se antecipadamente 

para os painéis virtuais da Se-

mana CANPAT Construção 

2021 no link: 

https://bit.ly/SemanaCANPAT2

021 Tente hoje, pode dar tempo 

     O assunto tem interface com 

o projeto “Realização/Participa-

ção de/em Eventos Temáticos de 

RT/SST” da Comissão de Polí-

ticas e Relações Trabalhistas (C 

PRT) com correalização do Ser-

viço Social da Indústria (Sesi 

Nacional). N CBIC 

 

     A juíza que analisou o pro-

cesso em primeiro grau, Patrícia 

Iannini dos Santos, conclui que 

o acidente se tratou de um caso 

fortuito, em que a trabalhadora 

simplesmente se desequilibrou 

e caiu. Nessa circunstância, a 

empregadora não teve condi-

ções de prever ou evitar o a-

contecimento. A julgadora a-

pontou que não ficou compro-

vada a alegação da empregada 

de que o chão da escada estava 

úmido, tampouco de que a es-

cada estaria em condições inade 

quadas. “Assim, o acidente, co-

mo ocorreu, está inserido no 

contexto alheio às exigências 

impostas ao empregador quanto 

às normas de segurança e medi-

cina, pois, como já referido, a 

autora simplesmente caiu da es-

cada, não havendo como o em-

pregador impedir ou evitar sua 

ocorrência”. Nessa linha, a ma-

gistrada indeferiu os pedidos de 

indenizações por danos morais, 

materiais e estéticos. 

     A sentença deferiu, no entan-

to, a manutenção do plano de 

saúde da autora. Nesse aspecto, 

a decisão fundamentou que o 

contrato de trabalho se encontra 

suspenso pelo gozo de benefício 

previdenciário, e nesse caso fi- 

cam  preservadas as obrigações 

acessórias da relação de empre-

go, como o plano de saúde. 

     A auxiliar recorreu da senten-

ça ao TRT-4. A relatora do caso 

na Quarta Turma, desembarga-

dora Maria Silvana Rotta Tedes-

co, destacou inicialmente que “o 

êxito da reclamação de empre-

gado contra empregador em 

busca de indenização por danos 

decorrentes de acidente do tra-

balho ou doença ocupacional 

(...) exige a demonstração dos 

danos, do seu nexo com o tra-

balho prestado e da culpa do 

empregador”. Ao examinar o ca-

so do processo, a julgadora 

concordou com a conclusão ex-

posta na sentença, no sentido de 

que o acidente se tratou de um 

caso fortuito. Segundo a magis-

trada, “o evento, em princípio, 

poderia ter ocorrido em qual-

quer lugar, e, apenas circuns-

tancialmente, ocorreu no ambi-

ente de trabalho”. Nessa linha, a 

julgadora salientou que, embora  

o infortúnio tenha acontecido no 

local e no horário de traba-lho, 

não foi a prestação dos ser-

viços ou a conduta da empre-

gadora que colaborou para sua 

ocorrência. 

     A relatora argumentou, ain-

da, que a hipótese também po-

deria se encaixar no conceito de 

culpa exclusiva da vítima, já que 

a empregada não teve a dili-

gência ou cuidado ao descer a 

escada do ônibus, embora tenha 

sido orientada pela empresa 

quanto às medidas de segurança 

relativas a esta atividade. “Dian-

te do exposto, impõe-se con-

cluir que, de fato, o acidente o-

correu no trabalho, mas não pe-

lo trabalho”, afirmou a julgado-

ra.  Nesse  panorama,  a  Turma 

  

“Sinduscon na Escola”: experiência exitosa de Chapecó será replicada no DF 

 

si, conjuntamente pelo Sindus 

con-DF, Seconci-DF e Sesi e 

contará com as presenças de: 

     - José Carlos Martins, presi-

dente da CBIC 

     - Fernando Guedes Ferreira 

Filho, presidente da Comissão 

de Política de Relações Traba-

lhistas (CPRT) da CBIC 

     - Representantes do Sindus-

con-DF e do Seconci-DF 

    Anunciada em julho pelo sub-

secretário de Inspeção do Traba-

lho, Romulo Machado e Silva, 

durante o lançamento da Cam-

panha Nacional de Prevenção de 

Acidentes na Indústria da Cons-

trução (CANPAT Construção 

2021), a Semana CANPAT Cons 

      

Norminha 640, 09/09/2021 
   A Inspeção do Trabalho, a Câ-

mara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), o Serviço 

Social da Indústria (Sesi Nacio-

nal) e o Seconci Brasil inaugu-

ram neste ano a Semana CAN 

PAT Construção. Uma das inici-

ativas da ação, que será reali-

zada de 4 a 8/10, será o enga-

jamento do setor da construção 

com o Dia Nacional de Segu-

rança e Saúde no Trabalho nas 

Escolas, que acontecerá espe-

cialmente no dia 8 de outubro, 

em todo Brasil. 

     A ideia é plantar nos estu-

dantes brasileiros uma semente 

de cidadania voltada à preven-

ção de acidentes, para que a cul-

tura se firme e a discussão se 

torne perene não só nas escolas, 

em casa, nas ruas, mas, tam-

bém, nas empresas, junto com 

os trabalhadores. 

     Com a iniciativa, o setor pre-

tende multiplicar a experiência 

exitosa do “Sinduscon na Esco-

la” que tem ajudado o setor a 

disseminar a cultura da preven-

ção de acidentes. Desde 2018, o 

projeto de Chapecó já alcançou 

mais de 3 mil adolescentes nas 

escolas, alunos do 8º ano do En-

sino Fundamental, com aproxi-

madamente 14, 15 anos de ida-

de, por meio de palestras sobre 

saúde e segurança no trabalho. 

     Na cidade catarinense, o pro-

jeto é promovido pelo Sindicato 

da Indústria da Construção e de 

Artefatos de Concreto Armado 

do Oeste Catarinense (Sindus-

con Chapecó-SC), com apoio da 

Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), Prefeitu-

ra de Chapecó, Ministério Públi-

co do Trabalho (MPT), Federa-

ção das Indústrias do Estado de 

Santa  Catarina  (Fiesc),  Rotary 

Norminha 640, 09/09/2021 
 Você que tem um processo pre-

videnciário; esteve em um escri-

tório de advocacia previdenciá-

ria para conferir seu tempo de 

contribuição; precisou de algum 

benefício previdenciário ou bai-

xou a carteira de trabalho digital, 

você sabia que provavelmente já 

existe uma senha criada no apli-

cativo Meu gov.br, no seu CPF? 

E que as senhas dessas platafor-

mas são unificadas pelo aplica-

tivo Meu gov.br? 

   VAMOS EXPLICAR PARA VO-

CÊ! 

     Ainda pouco conhecido, mas 

muito útil, o aplicativo Meu 

gov.br pode ajudar aos cidadãos 

a pouparem tempo, tornando 

mais simples atividades do dia a 

dia relacionadas aos principais 

serviços do Governo Federal.  

     O acesso ao aplicativo MEU 

INSS ou CARTEIRA DE TRABA-

LHO DIGITAL tem sido muito 

comum entre os anos de 2020 e 

2021, porém, a unificação des-

sas plataformas, por ser desco- 

SENHA MEU INSS 
 

decidiu não acolher o recurso 

interposto pela trabalhadora, 

mantendo a sentença de impro-

cedência. 

     Também participaram do jul-

gamento o desembargador Na-

dré Reverbel Fernandes e a de-

sembargadora Ana Luiza Hei-

neck Kruse. Cabe recurso do 

acórdão para o Tribunal Supe-

rior do Trabalho (TST). N 

Fonte: TRT da 4ª Região (RS) 

nhecida pela grande maioria das 

pessoas, pode criar algum tipo 

de intercorrência em relação aos 

escritórios de advocacia, clien-

tes, empresas e ao público de 

maneira geral. 

     A maioria dos escritórios de 

advocacias previdenciários, em 

seus atendimentos iniciais, fa-

zem o cadastro do cliente, para 

que assim possam acessar o C 

NIS e conferir as contribuições 

do segurando junto a previdên-

cia social. Após a criação deste 

cadastro, a senha sempre é dis-

ponibilizada ao cliente que, a 

partir de então, pode acessar o 

aplicativo diretamente com a sua 

utilização. 

     Entretanto, em alguns casos, 

onde os processos são mais an-

tigos, o cadastro será feito du-

rante o trâmite do processo, seja 

ele administrativo ou judicial, 

esteja em fase inicial ou em fase 

de recurso. Os andamentos dos 

benefícios como concessão, e-

xigências internas e de apresen-

tação de documentos comple-

mentares e até o indeferimento, 

só poderão ser feitas a partir 

dessa senha. 

     Porém, todo cuidado é pou-

co, principalmente ao fornecer 

sua senha a pessoas desconhe-

cidas.  É necessário cautela, já 

que esta dá acesso a informa-

ções pessoais e até a solicitação 

de empréstimos consignados 

em benefícios previdenciários a-

tivos. 

     É sempre importante que cli-

entes e escritórios tenham uma 

relação clara e de confiança e 

sempre que houver dúvidas so-

bre a senha ou alteração desta, 

entre em contato com seu advo-

gado e parceiros do seu escritó-

rio. 

N 
TEXTO:  

Assistente Jurídico: GRAZIELLE 

FERRETE DOS SANTOS GRAZO 

 

📌 NOSSOS ESCRITÓRIOS: 
 

📌 Presidente Prudente - SP 

☎ 18 3903-1046 / 99742-4659 
 

📌 Presidente Epitácio - SP 

☎ 18 3281-4342 / 99637-9315 
 

📌 Lucélia - SP 

☎ 18 3551-1002 / 99809-2880 
 

📌 Osvaldo Cruz - SP 

☎ 18 3528-1146 / 99730-7018 

Empregada de Porto Alegre que se 
lesionou ao escorregar na escada de 
um ônibus durante o expediente não 

será indenizada 

http://www.norminha.net.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl34PvuqHj03E6eQMUkJ7ZQy75A4F0JLpineI3aqkV5puk_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl34PvuqHj03E6eQMUkJ7ZQy75A4F0JLpineI3aqkV5puk_A/viewform
https://bit.ly/SemanaCANPAT2021
https://bit.ly/SemanaCANPAT2021
https://cbic.org.br/es_ES/sinduscon-na-escola-experiencia-exitosa-de-chapeco-sera-replicada-no-df/?utm_campaign=cbic_hoje_03092021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.gov.br/pt-br
https://www.gov.br/pt-br
https://www.gov.br/pt-br
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9423719
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PPRA e GRO/PGR - O terror do momento. Serão eles os grandes vilões? 
Norminha 640, 09/09/2021 
Por Alencar Lunardello* 

    Estamos vivendo dias difíceis 

ultimamente, tempos estranhos, 

muito se tem falando; e até 

mesmo ensinado, sobre PGR e 

GRO, mas até que ponto tudo o 

que se ouve, se ensina e lê re-

almente podem ser considerado 

verdadeiro? 

     Qual a credibilidade de tantas 

informações, dia após dia sendo 

lançadas no ar, embora muitas 

informações tenham suas fontes 

confiáveis, muito se questiona 

quanto às receitas milagrosas 

(modelos, planilhas entre outros 

documentos e informações) que 

tem sido ofertada de forma de-

senfreada por aqueles que vivem 

de oportunidades, lembro, po-

rém que o papel aceita qualquer 

escrita, mas se não houver base 

técnica e legal o documento não 

traz segurança jurídica as em-

presas e principalmente aos 

profissionais que podem res-

ponder judicialmente por seus 

atos. 

     O momento é de incertezas e 

preocupações, estamos "ainda" 

vivendo a era do PPRA, mas 

qual a real finalidade e diferença 

entre aquilo que hoje fazemos de 

PPRA para PGR/GRO, que em 

breve estará sendo exigido, se 

assim não ocorrer novas prorro-

gações. O que muda? 

     Para responder a esta dúvida 

é preciso primeiramente enten-

der o que é Segurança do Traba-

lho e sua finalidade, quanto ao 

documento que hoje chamamos 

de “Documento Base”; o PPRA, 

e em breve GRO/PGR. 

 

     A área de Segurança do Tra-

balho; nos últimos anos, vem 

sofrendo uma constante altera-

ção e atualização das Normas 

Regulamentadoras; dai a neces-

sidade de aprimoramento e atu-

alização profissional (conheci-

mento), primordial ao exercício 

das nossas atividades e legali-

dade de nossos atos (documen-

tos) respaldando de juridicidade 

nossos programas e laudos o-

cupacionais. 

     Aliado a este fato, nos últi-

mos 10 anos, a área de Saúde e 

Segurança do Trabalho foi insu-

flada de centros de formação e 

qualificação técnica; tanto a ní-

vel técnico quanto superior, o-

fertando ao mercado centenas 

de milhares novos profissionais, 

fruto de uma área que ofertava 

uma excelente remuneração, pe-

lo menos em alguns estados do 

eixo sul/sudeste. 

     Não iremos discutir aqui a 

qualidade destes centros educa-

cionais, embora seja visível a e-

xistência de muitos profissio-

nais recém-formados sem qual-

quer base de conhecimento, en-

tendimento e capacitação para 

elaborar um simples e elementar 

documento normativo, como o 

PPRA, por exemplo, e imagina 

quando entrar então em vigor o 

GRO/PGR. 

     Olhando a categoria de pro-

fissionais de Segurança do Tra-

balho como um todo, e com uma 

breve pesquisa nos órgãos ofi-

ciais e entidades representativas 

destes profissionais e consul-

tando a RAIS, encontramos um 

número aproximado de 430 mil 

técnicos de segurança e 120 mil 

Engenheiros de Segurança do 

Trabalho formados no Brasil, 

não sendo possível afirmar com 

exatidão o número de profissio-

nais com vínculo empregatício, 

mas estimasse que apenas cerca 

de 40% de Técnicos e 10% dos 

engenheiros formados estejam 

empregados, os demais na in-

formalidade ou mudaram de á-

rea. 

     Tenho observado que é alta a 

taxa de rotatividade no mercado 

de trabalho; principalmente os 

Técnicos de Segurança, não ex-

clusivo a esta categoria, mas em 

número menor os engenheiros 

de segurança do trabalho tam-

bém, e pesquisando junto a al-

gumas empresas que temos 

prestado serviços a principal 

causa e queixa é a inexperiência 

e a falta de conhecimento para o 

exercício de suas atividades. 

     O grande resultado desta 

condição são os inúmeros do-

cumentos (programas e lau-dos, 

para não dizer: copia e cola) re-

cusados e contestados quanto a 

sua legalidade e atendimento as 

normas das empresas autuadas 

em fiscalização por parte dos 

Auditores Fiscais do Trabalho e 

ou em ações trabalhistas, triste 

realidade que vivemos. 

     Como o mercado não absol-

ve toda esta mão de obra (em 

síntese qualificada e habilitada), 

muitos são lançados à informa-

-lidade, surgiram os inúmeros 

“especialistas” de plantão com 

cursos de atualização e forma-

ção de todas as naturezas, carre-

gada esta condição “inúmeros” 

que nunca; eu disse nunca, tive-

ram a experiência de atuar pro-

fissionalmente na área e se aven 

turam no mercado e o que en-

contramos é o comércio desen-

freado de inúmeros cursos (pre-

senciais ou não), sem qualquer 

condição e ou habilitação técni-

ca, atuando apenas com leituras 

de manuais, portaria entre ou-

tras literaturas usuais, algo que 

qualquer poderia baixar e ler a-

tentamente sem pagar para al-

guém fazê-lo. A arte de ensinar 

está na condição do conheci-

mento, na vivência da prática do 

dia a dia, da experiência; resu-

mindo: proficiência. Especifica-

mente quanto ao tema deste ar-

tigo “PPRA e GRO/PGR” – O ter-

ror do momento. Serão os gran-

des vilões? É necessária uma a-

bordagem sistêmica para enten-

dermos esta citação e demons-

trarmos o quanto; “muitos” pro-

fissionais equivocadamente, es-

tão atuando de forma errônea e 

gerando esta intranquilidade do 

momento quanto às mudanças 

que estão para ocorrer. 

     Quanto a este artigo observo 

o atual momento, onde o GRO/ 

PGR tem sido o assunto a ser 

explorado, mas como ensinar ou 

fazer algo se muitos ainda não 

entendem realmente Segurança 

do Trabalho e seu papel preven-

cionista, bem como sua aplica-

ção e gestão. Segurança do Tra-

balho não são palavras, são a-

tos, gestão de uma forma global 

dentro de uma organização cha-

mado empresa. 

     A maior dificuldade de forma 

em geral está na compreensão e 

atendimento do que está deter-

minado nas Normas Regula-

mentadoras, o papel pode acei-

tar qualquer coisa, mas as NRs 

são bem especificas, não há co-

mo atuar fora de suas linhas. 

     Quando olhamos a elementar 

das Normas Regulamentadoras, 

em especifico a NR 09, precisa-

mos entender que o PPRA; ainda 

em uso, estabelece que a finali-

dade de elaboração e implemen-

tação de procedimentos visando 

à preservação da saúde e da in-

tegridade dos trabalhadores 

(Item 9.1.1 da NR 09), dentro de 

uma metodologia técnica, ou 

seja, reconhecimento dos riscos 

a que estão expostos os traba-

lhadores e adoção de medidas 

necessárias suficientes para a e-

liminação, a minimização ou o 

controle dos riscos ambientais. 

     Ai está o grande segredo do 

PPRA, reconhecer a existência 

dos riscos ocupacionais e desen 

volver o programa na busca de 

condições de exposições aceita-

veis, abaixo dos limites de to-

lerância, estabelecido nos ane-

xos NRs 15 e ou de proteção 

quanto à exposição, quando 

qualitativamente. 

     O PPRA é um documento de 

gestão, onde toda e qualquer 

condição de exposição que pode 

vir a existir e trazer agravo à saú-

de dos trabalhadores, devem ser 

reconhecidas e administradas, a 

fim de possibilitar condições de 

segurança no exercício das ati-

vidades laborais, eu disse todas 

e quaisquer exposição. 

     O PPRA é um documento ú-

nico, tem a identidade da insti-

tuição para onde foi elaborado, 

isso quer dizer, não serve para a 

empresa “x”, mesmo que tenha 

similaridade de funções e ativi-

dades, os riscos têm suas gra-

dações e particularidades distin-

tas, e isso deve ser respeitado 

para  o bom  desenvolvimento e  

 

gestão do programa. 

     Mas o que muda quando sa-

irmos do PPRA e olharmos para 

o GRO/PGR, qual o receio e me-

do desta obrigatoriedade para 

daqui a alguns meses? Esta tem 

que ser a grande preocupação 

dos profissionais e empresas 

que prestam serviços de consul-

toria em Saúde e Segurança do 

Trabalho. 

     Para aqueles profissionais 

que entenderam o que estamos 

apresentando, esta condição 

não traz nenhuma preocupação, 

pois a nova NR 01 que traz o 

GRO/PGR é uma referencia e 

uma continuidade da antiga NR 

09, porém muito mais técnica 

quanto ao programa de preven-

ção e controle dos riscos ocupa-

cionais, atualizada e discricio-

nária das novas exigências a se-

rem seguidas para que realmen-

te se execute de forma efetiva o 

sistema de gestão de Saúde e 

Segurança do Trabalho dentro 

das organizações, como se visu-

aliza na nova NR 01: 

     “A organização deve imple-

mentar, por estabelecimento, o 

gerenciamento de riscos ocupa-

cionais em suas atividades” (i-

tem 1.5.3.1). “O gerenciamento 

de riscos ocupacionais deve 

constituir um Programa de Ge-

renciamento de Riscos – PGR” 

(item 1.5.3.1.1). (grifo nosso) 

     Como podemos observar a 

NR 01 estabelece a implementa-

ção de um “Programa” para ge- 

renciar, eliminar, minimizar e ou 

controlar os riscos ambientais 

visando à preservação da saúde 

e da integridade dos trabalha-

dores, ou seja, o mesmo que an-

teriormente era para ser realiza-

do pelo PPRA. 

     A grande diferença é que a-

gora a nova NR 01 traz o con-

ceito de gestão, seja ela integra-

da ou não, algo que a maioria 

dos profissionais de Saúde e 

Segurança do Trabalho, desco-

nhecem. Os programas agora 

saem da gaveta e passa para as 

mãos dos profissionais de SST 

e requer a sua aplicação prática, 

algo inovador e que muitos se 

quer sabem como executar. 

     A partir de então as ações de 

gestão a serem executadas ga-

nham vida, não se aceita mais 

uma visão macro do universo de 

Saúde e Segurança do Trabalho, 

nosso olhar tem que ir além das 

linhas que estamos acostuma-

dos a visualizar. 

     O mercado começa a enten-

der esta questão da implantação 

e adoção de um sistema de ges-

tão de resultado, pois ela reflete 

diretamente na tributação previ-

denciária. A conta tem batido as 

portas das empresas e a classe 

empresarial questiona: “como 

resolver esta situação que onera 

a folha de pagamento”? 

     Resumindo tudo isso, ou os 

profissionais de SST conheçam,  

 

domine e aplique as Normas Re-

gulamentadoras devidamente 

como estabelecidas, ou estarão 

às margens da exclusão e do 

mercado de trabalho, e não adi-

anta confiar nos cursos milagro-

sos sendo ofertados, ou você 

sabe ou você sabe, caso contrá-

rio estará fora do mercado, esta 

a realidade a ser enfrentada. 

     Verdadeiramente diante des-

ta condição que estamos viven-

do, muitos estão divulgando e 

pregando o terror, apresentado 

uma oferta de milagres; aprovei-

tadores de plantão e isso tem 

tirado o sono de muitos profis-

sionais de SST que estão vendo 

as portas do mercado se fechar. 

     Na verdade digo que o GRO/ 

PGR não é o terror, estão usando 

apenas uma desculpa, é preciso 

entender que o grande vilão será 

sempre a falta de conhecimento 

e qualificação adequada para fa-

zer aquilo que nunca souberam 

como fazer, cuidado com o cego 

guiando cego, ambos cairão. N 
 

 

Eng. Seg. Trabalho Alencar 

Lunardello. STAL Consultoria e 

Treinamentos 

(16) 98251.6570 
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Você tem direito a horas extras 
trabalhando em home office? 

Norminha 640, 09/09/2021 
  O Home Office já existia. O que 

aconteceu foi que com o surgi-

mento da Pandemia do Corona-

vírus, as empresas se sentiram 

desesperadas em não saber o 

que fazer com os seus funcioná-

rios. 

     Um vírus. Tudo novo. Deses-

pero. A ciência não sabia o que 

estava acontecendo. Empreendi-

mentos tiveram que ser fecha-

dos. Uma crise financeira. Fun-

cionários sendo demitidos. 

     Isso foi o que passamos no 

início de 2020. 

     E o Home Office? Será que 

todas as empresas estavam pre-

paradas para essa “modalidade” 

de trabalho? 

     E a resposta é não. 

     Mas ainda sim, as empresas 

precisaram se reinventar. 

     Então, muitos trabalhadores 

foram colocados em Home Of-

fice, pois o serviço precisava 

continuar a ser executado. 

     No artigo de hoje, eu vou te 

explicar como funciona o traba-

lho em Home Office e como des-

cobrir se tem direito ao recebi-

mento das horas extras ou não. 

     1) O que é o Home Office? 

     O Home Office é um termo 

em inglês, que significa o traba-

lho realizado em casa. 

     Ou seja, o trabalho em Home 

Office pode significar que o em-

pregado irá trabalhar remota-

mente. 

     O trabalho em Home Office 

não é folga. Então o funcionário 

também  precisa  se dedicar  co- 

mo se estivesse dentro do ambi-

ente empresarial. 

    O empregado precisa da mes-

ma concentração e dedicação 

que teria se estivesse traba-

lhando no escritório, galpão, in-

dústria, etc. 

     2) A jornada de trabalho deve 

ser controlada em Home Office? 

     Pela Lei Trabalhista, o em-

pregado que está em Home Of-

fice não está sujeito ao controle 

de jornada, ou seja, para ele não 

vai se aplicar as regras da du-

ração do trabalho e por esse mo-

tivo, não terá o pagamento das 

horas extras. 

     Entretanto, existe exceção! 

     É o que eu vou te explicar a-

gora. 

     A Jurisprudência Trabalhista 

tem admitido em alguns casos a 

obrigação do pagamento das 

horas extras, se no caso ficar 

demonstrado que o empregador 

tinha meios capazes de controlar 

a jornada de trabalho do funcio-

nário. 

     Então, resumindo: pela regra, 

o trabalho  em Home  Office não 

 

tem o controle de jornada e con-

sequentemente, se não tem con-

trole de jornada, não tem o pa-

gamento de horas extras. 

     Porém, caso reste comprova-

do que o empregador estava 

controlando a jornada de traba-

lho do seu empregado, por meio 

de aplicativos, softwares ou ou-

tros meios eletrônicos e se o 

empregado realizava horas ex-

tras, a empresa terá que pagar 

sim as horas extras devidas ao 

empregado. 

     3) O empregado que realizar 

horas extras no Home Office tem 

direito ao recebimento do adici-

onal? 

     Sim. 

     O empregado que está traba-

lhando de casa possui o direito 

ao recebimento das horas ex-

tras, desde que haja o controle 

da sua jornada de trabalho. 

     Esse controle de jornada na-

da mais é que o famoso “cartão 

de ponto”. É por meio desse 

controle de jornada que pode ser 

feito por várias formas é que o 

empregado  vai saber se tem di- 

direito ou não as horas extras. 

     Tudo vai depender da sua 

carga horária. Se ele foi contra-

tado para realizar uma determi-

nada carga horária e caso essa 

seja ultrapassada, vai ter direito 

as horas extras. 

     Por fim, é muito importante o 

empregado ter ciência se na 

empresa em que trabalha existe 

algum Acordo Coletivo ou Con-

venção Coletiva e verificar tudo 

o que está disposto nesses do-

cumentos. 

     4) Conclusão 

     Com o artigo de hoje enten-

demos se é possível ou não re-

ceber horas extras no trabalho 

em Home Office. 

     É necessário analisar o caso 

em concreto do empregado que 

está passando por essa situa-

ção, mas repito: se houver o 

controle de jornada de trabalho 

e se tiver sendo realizada as ho-

ras extras, essas devem ser pa-

gas ao empregado. 

     Caso você queira continuar 

conversando comigo sobre esse 

assunto, estou disponível no e-

mail: 

tainaferreira.adv@gmail.com ou 

por meio do perfil no Instagram 

@tainaferreira.adv  

N 

Tainá Jorgea da Silva Ferreira 

Como lidar com 
o excesso de 
informação? 

 

Norminha 640, 09/09/2021 
Quando você fica de fato offline? 

     Apenas quando vai dormir? 

     Fica o dia todo ligado no ce-

lular, computador e nas notícias 

na TV? 

     O excesso de informações 

pode criar problemas. Lapsos de 

atenção e esquecimentos podem 

ser fruto desse mau hábito, por 

exemplo. 

 

     Para falar sobre esse assun-

to, o papo deste episódio é com 

Cris Magalhães, jornalista e 

mentora e facilitadora de Comu-

nicação na VRS Academy. 

     Será que estamos usando 

mal as tecnologias ao nosso re-

dor? 

     Acompanhe nosso Papo e 

Siga-nos no Spotify. N 

 

Dona de Casa pode se 
Aposentar? 

Norminha 640, 09/09/2021 
     A recente notícia de que a Ar-

gentina aprovou o Programa In-

tegral de Reconhecimento de 

Tempo de Serviço por Tarefas 

Assistenciais, para permitir a 

contagem de tempo de serviço 

de mulheres que se dedicaram à 

criação dos filhos (e, por isso, 

deixaram o mercado de traba-

lho), em um período variável de 

1 a 3 anos por filho, levou à se-

guinte pergunta: 

     E no Brasil, a dona de casa 

pode se aposentar? 

     Sim, desde que contribua pa-

ra o RGPS (Regime Geral de 

Previdência Social), que é geri-

do pelo INSS. Não há regra se-

melhante à aprovada na Argen-

tina, ou à permitida para os se-

gurados especiais (que têm di-

reito aos benefícios e serviços 

da Previdência Social indepen-

dentemente de contribuição), ou 

seja, quem se dedicar exclusiva-

mente ao trabalho doméstico em 

seu domicílio deve pagar contri-

buições ao INSS para que esse 

período seja considerado para a 

concessão de benefícios da Pre-

vidência Social (aposentadoria, 

salário-maternidade, benefícios 

por incapacidade etc.). 

     Quem não for segurado de fi-

liação obrigatória ao RGPS (art. 

11 da Lei nº 8.213/91), pode 

contribuir como segurado facul-

tativo, a partir dos 16 anos de 

idade (art. 13 da Lei nº 8.213/91, 

art. 11 do Decreto nº 3.048/99 e 

art. 7º, XXXIII, da Constituição). 

     Assim, são segurados facul-

tativos as pessoas que não exer-

cem atividade de filiação obriga-

tória ao RGPS, mas que optam 

por contribuir, para ter direito 

aos benefícios da Previdência 

Social. 

     Para que isso seja possível, o 

segurado facultativo não pode 

exercer atividade remunerada 

que o enquadre como segurado 

obrigatório do Regime Geral de 

Previdência Social ou de Regi-

me Próprio de Previdência So- 

cial. 

     Por exemplo, são segurados 

facultativos (§ 1º do art. 11 do 

Decreto nº 3.048/99): quem se 

dedicar exclusivamente ao tra-

balho doméstico na sua própria 

residência; o síndico de condo-

mínio (quando não remunera-

do); o estudante e o atleta bene-

ficiário da Bolsa-Atleta não filia-

do a Regime Próprio de Previ-

dência Social. 

     O valor da contribuição da 

segurada facultativa varia, de 

três formas: 

     - Em regra, no percentual de 

20% entre os valores mínimo 

(salário mínimo) e máximo (te-

to) de contribuições (art. 21, ca-

put, da Lei nº 8.212/91)- em 

2021, o valor mínimo da contri-

buição é de R$ 220,00 e o valor 

máximo é de R$ 1.286,71 (con-

siderando o salário mínimo de 

R$ 1.100,00); 

     - Em segundo lugar, no per-

centual de 11% do salário míni-

mo, se a segurada facultativa o-

ptar pelo Plano Simplificado (o 

que restringe os benefícios a 

que terá direito - art. 21, § 2º, I, 

da Lei nº 8.212/91)- em 2021, o 

valor dessa contribuição é de R$ 

121,00; 

     - Em terceiro lugar, no per-

centual de 5% do salário míni-

mo, para a segurada facultativa 

de baixa renda, que cumprir os 

requisitos legais para se enqua-

drar nessa categoria, o que a-

brange a renda familiar de até 2 

salários mínimos e a inscrição 

no Cadastro Único para Progra-

mas Sociais, entre outros (e que 

restringe os benefícios a que te-

rá direito - art. 21, § 2º, II, da Lei 

nº 8.212/91)- em 2021, o valor 

dessa contribuição é de R$55,00 

     Por fim, o trabalhador infor-

mal não é segurado facultativo, 

mas contribuinte individual. N 
 

Oscar Valente Cardoso 

Professor, Palestrante, Autor de 

Livros e Artigos, Doutor em 

Direito e Juiz Federal 
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https://www.softworksepi.com.br/
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Norminha 640, 09/09/2021 
    Observamos “in loco” muitos 

colegas da área de engenharia 

de segurança e medicina do tra-

balho (SST) permanecendo ro-

mantizando o erro profissional, 

como se errar fosse um direito 

de profissionais formados, habi-

litados, credenciados para exer-

cer sua profissão e recebendo 

por isto, quando simplesmente, 

esquecem as vítimas diretas e 

indiretas deste horror, que po-

deria ser previsto em tempo há-

bil e corrigido pelos envolvidos 

no processo. Logo, para con-

vencer os leitores, relatos de si-

tuações reais onde os erros fo-

ram voluntários, já que existiam 

leis, normas e regras para cum-

primento e não foram. Vejam e 

julguem: 

     Case I- edifício Real Class de 

32 andares em construção em 

Belém (PA) em 29.01. 2011 de-

saba em função de uma estru-

tura ser incapaz de suportar o 

peso de um prédio de aproxima-

damente 100 metros de altura, 

quando o laudo do centro de 

perícias técnicas concluiu após 

análises que a bitola da estrutura 

de amarração em ferro da cons-

trução media apenas 4.2 milí-

metros, ou seja 0.8 a menos do 

que o necessário para o cálculo 

de um prédio com aquela di-

mensão, de 5 milímetros. Ficou 

claro que não houve a revisão do 

projeto estrutural do prédio an-

tes de iniciar as obras, o que es-

taria desrespeitando as reco-

mendações da Associação Bra-

sileira de Normas Técnicas (AB 

NT), sendo condenado o enge-

nheiro calculista responsável 

pelo projeto, Raimundo Lobato 

da Silva, por homicídio culposo 

e lesão corporal culposa, já que 

houveram mortos; 

     Case II-Em 13.08.1987, O e-

difício Raimundo Farias, próxi-

mo as Docas em Belém (PA), 

desabou pelas mesmas condi-

ções do Case I, quando trinta e 

nove trabalhadores foram mor-

tos; 

     Case III-edifício Palace II, re-

sidencial na Barra da Tijuca, Rio 

de Janeiro, 22 andares, 44 apar-

tamentos, quando em 22.02. 

1998 os pilares 1 e 2 enfraque-

cidos, não suportam o peso e 

desaba, resultando em mortos e 

feridos. Acreditem, a causa foi a 

mesma dos casos anteriores ci-

tados antes: erro no cálculo es-

trutural. 

     Podemos estender os erros 

cometidos por muitos que não 

poderia ser permitido errar em 

função da seriedade e gravidade 

de um deslize no processo, 

quando nos referimos aos médi-

cos cirurgiões que esquecem os 

instrumentos  no corpo do paci- 

ente após a cirurgia; pilotos de 

aeronaves que simplesmente de 

 

 

“Ninguém erra voluntariamente”. Filosofando o erro 
cidem voluntariamente abastecer o necessá-

rio para cumprimento da rota; comandante 

de embarcação turística que decide volunta-

riamente manobrar a embarcação em área 

desconhecida, quando abalroa o casco em 

pedra submersa as águas rasas e cria um 

dano no casco que o faz tombar após inun-

dação. 

     A tese paradoxal de que “Ninguém erra 

voluntariamente”, mas por ignorância, foi 

defendida por Sócrates (469-399 a.C.), um 

filósofo excêntrico cujo ensinamento é difícil 

de interpretar. Ele dizia que o mais impor-

tante não era viver, mas viver bem. A vida 

boa seria aquela em que o indivíduo atinge 

o bem visado em toda ação consciente: a fe-

licidade pessoal. Mas, para Sócrates, o úni-

co meio de se alcançar a felicidade era a vir-

tude, que ele identificou com um tipo de co-

nhecimento: a capacidade de descobrir o cur 

so de ação que leva ao bem humano. Assim, 

se todo mundo deseja o bem, falhar em 

obtê-lo não é voluntário. 

     Professor do Departamento de Filosofia 

da Universidade Federal de Santa Maria (RG 

S), José Lourenço da Silva coloca sua expo-

sição em evidência para debate sobre o erro 

ser voluntário ou não, quando percebemos 

atitudes em benefício próprio embasado em 

erro proposital se tornando uma frequência, 

mesmo consciente ou inconsciente. 

     Embora empenhado em alcançar a pró-

pria felicidade, o sábio socrático não poderia 

ser indiferente nem prejudicar o bem-estar 

dos outros; ao contrário, sabe perfeitamente 

que o bem individual é indissociável do bem 

comum. Sócrates insistia que jamais se deve 

causar mal a outra pessoa. Para espanto ge-

ral, fez a mais eloquente defesa da tese 

impo-pular de que é preferível sofrer que 

cometer injustiça, pois considerava mais 

vergonhoso e nocivo ao caráter praticar um 

ato injusto do que ser vítima de um. 

     Com essas ideias, ele não ensinava o au-

tossacrifício. Sócrates aconselhava a levar 

uma vida refletida, uma vida sem autoexame 

não deveria ser vivida. Como ser dotado de 

razão, o humano não deveria viver a esmo. 

O virtuoso ou sábio ideal, para Sócrates, é o 

perito na arte de viver. Quem domina esta 

suposta arte não precisa de sorte para ser 

bem-sucedido. Como um bom médico cura 

pelo conhecimento e usa a ciência, e não por 

sorte, o sábio atingiria a felicidade por causa 

da sabedoria somente. A sabedoria seria o 

único bem em si, a ignorância o único mal, 

as outras coisas serão boas ou más confor-

me o uso sábio ou ignorante que delas se fa-

ça. 

     A ética socrática, com seu ideal de vida 

baseada na razão e rejeição do erro voluntá-

rio, foi criticada pelos sucessores de Sócra-

tes. Platão disse que não era só a ignorância, 

mas também um conflito interior que nos le-

vava a decidir e a atuar mal. Aristóteles já 

ressaltava que não é suficiente saber, tem-se 

também de querer fazer bem, e que a virtude 

não é conhecimento, mas um hábito de fazer 

ações virtuosas, ações entre dois extremos 

viciosos.  

     Ninguém erra conscientemente/Ninguém 

erra deliberadamente: Sócrates declara que 

“ninguém erra ou comete erros consciente-

mente (Protágoras 352, 358b-b). Aqui en-

contramos  um exemplo do  intelectualismo 

de Sócrates. Quando uma pessoa faz o que 

é errado, seu fracasso em fazer o que é certo 

é um erro intelectual, ou devido à sua 

própria 

 

ignorância sobre o que é certo. Se a pessoa 

soubesse o que era certo, ela o teria feito. 

Portanto, não é possível para alguém saber 

ao mesmo tempo o que é certo e fazer o que 

é errado. Se alguém faz o que é errado, o faz 

porque não sabe o que é certo, e se alegar 

que sabia o que era certo no momento em 

que cometeu o errado, está enganado, pois 

se realmente soubesse o que era certo, eles 

teriam feito isso. 

     Sócrates, portanto, nega a possibilidade 

de “acrasia” ou fraqueza da vontade. Nin-

guém erra voluntariamente. Pode parecer 

que Sócrates esteve equivocado entre cons-

ciente e voluntariamente. “Conheça-te a ti 

mesmo”, esta mensagem de Sócrates estava 

escrita no templo de Apolo. O conhecimento 

de  si mesmo  implicava o  conhecimento de 

de nossas ações, de nossos desejos e de 

nossa vida moral. Para ele, a sabedoria con-

sistia em vencer a si mesmo e a ignorância 

em ser vencido por si mesmo. Perguntado 

uma vez qual lhe parecia a melhor tarefa para 

o homem. Ele, sem rodeios, respondeu: vi-

ver bem. Mas para Sócrates, viver bem não 

era viver dos prazeres e da ociosidade, mas 

viver da contemplação do conhecimento e do 

cuidado de si. Afirma que ninguém faz o mal 

porque quer, mas por ignorância. Nin-guém 

erra voluntariamente. Ser virtuoso pa-ra 

Sócrates é conhecer as causas e o fim das 

ações.  

      “O Mundo é um lugar perigoso de se 

viver, não por causa daqueles que fazem o 

mal, mas sim por causa daqueles que obser-

vam e deixam o mal acontecer”. Albert Eins-

tein. N 

Jorge Gomes- Pós-graduando (lato senso) 

em Psicologia Organizacional e do Trabalho 

pela Universidade Internacional Uninter – 

São Paulo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luandre cresce 
30% e tem mais 

de cinco mil 
vagas abertas 
em todo o país 
Em meio à pandemia, a 
consultoria abriu novas 
unidades e tem muitas 

oportunidades para diferentes 
setores como saúde, logística 

e serviços 

Norminha 640, 09/09/2021 
    Segundo o CAGED (Cadastro 

Geral de Empregados e Desem-

pregados) o Brasil criou, em ju-

lho, 316.580 vagas com carteira 

assinada, sendo o sétimo mês 

seguido de saldo positivo na ge-

ração de empregos formais. 

     Um dos principais fatores 

que influencia o resultado posi-

tivo é a reabertura gradual dos 

estabelecimentos, dada a ampli-

ação da vacinação e a queda na 

taxa de infectados. 

     A Luandre, uma das maiores 

consultorias de RH do país, é 

um dos exemplos do aqueci-

mento do mercado e confirma o 

crescimento de 30%. 

     “Na pandemia, nos adapta-

mos rapidamente e consegui-

mos crescer bastante, com a a-

juda da nossa plataforma de en-

trevistas on-line. Setores como 

saúde, logística e e-commerce 

tiveram um peso grande, pois a 

demanda aumentou muito na 

pandemia por estes serviços”, 

diz Fernando Medina, CEO da 

Luandre. 

     Além da ampliação no ofere-

cimento de vagas, durante o pri-

meiro semestre do ano, a con-

sultoria, parte do Grupo GPS 

desde 2020, também abriu mais 

duas unidades, uma em Porto 

Alegre e outra em Belo Hori-

zonte. 

     Seguindo a mesma linha da 

GPS que cresce no mercado por 

meio de aquisições, a Luandre 

RH tem expectativa de compra 

de pelo menos três empresas do 

segmento em 2022 reafirmando 

sua posição consolidada no 

mercado de Recursos Humanos. 

     Medina destaca que a reaber-

tura em diversas capitais, o 

crescimento do comércio onli-

ne, ano após ano, e as datas co-

memorativas como a Black Fri-

day, Dia das Crianças e o Natal, 

essa última a data mais impor-

tante do comércio brasileiro, in-

dicam várias oportunidades de 

crescimento do mercado de 

contratação de mão de obra tem-

porária, no segundo semestre. 

     Atualmente, a Luandre tem 

mais de 5 mil vagas, entre efe-

tivas e temporárias, em nível na-

cional. Os interessados devem 

se inscrever pelo site:  candida-

to.luandre.com.br e as inscri-

ções são gratuitas. 

N 

 

Pescadoras do CE 
consideram acidentes de 

trabalho como algo 
inerente à atividade 

Norminha 640, 09/09/2021 
Pesquisadores do Ceará publicam artigo de 

pesquisa que busca compreender a percep-

ção das trabalhadoras da pesca artesanal em 

relação aos riscos relacionados ao seu ofício 

e quanto a ações de promoção à saúde volta-

das ao seu trabalho. Texto está disponível na 

página da Revista Brasileira de Saúde Ocu-

pacional (RBSO) no site SciELO. 

     A mariscagem é uma importante atividade 

de trabalho das pescadoras artesanais cea-

renses. Mas a precariedade nas condições 

de trabalho as expõe a riscos biológicos, 

químicos, ergonômicos e a acidentes de tra-

balho, como cortes, perfurações, quedas, a-

fogamentos, entre outros danos. 

     A pesquisa constatou que tais riscos são 

naturalizados pelas trabalhadoras como algo 

que faz parte do processo produtivo e que 

elas não relacionam ao trabalho o que consi-

deram como problemas de saúde. 

     O estudo ainda verificou uma percepção 

de ausência de atendimento universal do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a essas tra-

balhadoras, uma vez que relatam problemas 

de acesso aos serviços, assim como insa-

tisfação com a atuação de agentes de saúde. 

     Para os autores, é necessário que o SUS 

promova ações educativas, de vigilância e de 

atenção em saúde do trabalhador. N 

Fonte: Fundacentro 

http://www.norminha.net.br/
https://candidato.luandre.com.br/
https://candidato.luandre.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.scielo.br/j/rbso/a/BJ7G8FZ6gQqPHktyrgcXHPS/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/BJ7G8FZ6gQqPHktyrgcXHPS/?lang=pt
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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/

