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8.ª Edição do Workshop de Segurança e Saúde Comportamental 
 

bo-Verde e Portugal, sendo a- 

presentados na 1.ª parte teórica, 

em modo de comunicação, os 

temas atuais como teletrabalho e 

nova abordagem de gestão de 

segurança e saúde, seguida por 

uma 2.ª parte prática, em modo 

de consultoria circular e apren-

dizagem colaborativa outros  

 

20 oradores, 4 moderadores, 6 mentores e 6 convidados - 
Gratuito – 12 de outubro de 2021 - on-line - 8 horas, 

totalmente síncronas 

     + informações 

https://www.segurancacomport

amental.com/eventos/itemlist/c

ategory/191-8-wssc-2021-on-

line  

     Programa 

https://www.segurancacomport

amental.com/eventos/item/813-

programa  

     Inscrições  

https://www.segurancacomport

amental.com/eventos/item/812-

inscricoes  

     Para mais informação 

geral@segurancacomportament

al.com 

     Tel: (+351) 216 022 572 

N 

 

Norminha 641, 16/09/2021 
A Gestão da Qualidade não “é só 

para o pessoal da qualidade”, 

tão pouco somente para “gran-

des empresas”. Uma vez que 

prioriza o foco no cliente, le-

vando ao compromisso com a 

missão, ao desenvolvimento de 

processos adequadamente pa-

dronizados e melhorados conti-

nuamente, a Gestão proporciona 

conhecimentos e aplicação de 

métodos que geram resultados 

positivos para pessoas e produ-

ção. 

     Com interesse em proporcio-

nar um ambiente de aprendiza-

gem nessa área, a empresa Ativa 

Empresarial Treinamentos esta-

rá realizando na modalidade 

EAD o curso de formação de 

Auditor Interno ISO 9001:2015. 

     O Curso conta com exclusi-

vidades: O MAEG - ferramenta 

criada pelo professor e que au-

xilia em decisões por auditores 

e gestores da qualidade; e a AAP 

- Análise para Alavancagem 

Profissional, que traz orientação 

individual para aplicação dos 

conhecimentos obtidos neste 

curso como diferencial competi-

tivo na sua carreira ou negócios. 

    A programação básica é cum-

prida através de vídeos, textos, 

testes de conhecimento e supor-

te para tirar dúvidas, através de 

plataforma de fácil utilização que 

pode ser acessada pelo aluno 

nos dias e horários de sua pre-

ferência. 

     O Curso será ministrado por 

Vilmar Mendes Santana, que 

possui formação em Economia e 

pós graduação (Especialização) 

ATIVA EMPRESARIAL LANÇA 
CURSO DE AUDITOR ISO 9001 

Norminha 641, 16/09/2021 
       No dia 12 de outubro irá de-

correr a 8.ª Edição do Workshop 

de Segurança e Saúde Compor-

tamental, em modo on-line, 8 

horas síncronas. No programa 

estão incluídos 20 oradores, 4 

moderadores, 6 mentores e 6 

convidados. Os temas são diver-

sos, atuais, decorrentes da com-

plementaridade entre a aborda-

gem tradicional e a nova abor-

dagem da segurança e saúde no 

trabalho. De forma a ajudar a re-

cuperação da crise pandémica, o 

evento é gratuito embora sujeito 

a inscrições.  

     A Revista Segurança Com-

portamental, seus parceiros e a-

poiantes irão realizar a 12 de ou-

tubro de 2021, o 8# Workshop 

de Segurança e Saúde Compor-

tamental, que conta com a parti-

cipação institucional, académica 

e técnica, do Brasil, Angola, Ca-  

 

seis temas, sendo estes os se-

guintes: “multiplicador e cuida-

dor ativo”;  “acidentes de traba-

lho”; “doenças profissionais”; 

“riscos psicossociais”; “indica-

dores reativos e proativos” e 

“gestão lean-safety baseada em 

comportamentos”. 

     Participem!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeção do Trabalho 
lança Radar de 
Acidentes do 

Trabalho 

 
Norminha 641, 16/09/2021 
    Subsecretaria de Inspeção do 

Trabalho lançou ontem, quarta-

feira (15/09) um novo painel no 

RADAR SIT: 

https://sit.trabalho.gov.br/radar, 

com dados e estatísticas refe-

rentes a acidentes de trabalho e 

doenças ocupacionais ocorridos 

no país. 

     Clique aqui para assistir o 

evento. N 

 

Vilmar Mendes Santana 
em Gerenciamento de Projetos – 

Práticas PMI/PMBOK e Admi-

nistração Financeira.  

     Possui larga experiência na 

preparação de empresas para 

auditoria externa ISO 9001 e 

SiAC. Como Técnico de Segu-

rança do Trabalho atuou e atua 

na profissão, tendo ministrado 

aulas por 10 anos no SENAC SP 

(NRs e Sistemas de Gestão, Au-

ditoria).  

   Santana é Lead Assessor, trei-

nado por organismo credencia-

do junto ao INMETRO e partici-

pou de Seminário da Qualidade 

no Japão. Ele enfatiza que o trei-

namento é investimento seguro 

para aqueles que buscam o 

crescimento, preparando-os pa-

ra os constantes desafios.  

     Aos que estão em posição de 

liderança ele diz “dê atenção 

para a seleção das pessoas de 

sua equipe, treine-as em pro-

cessos certos e estabeleça as 

metas. A probabilidade de atin-

gir resultados esperados será e-

norme”. 

     O curso iniciará em 20 de no-

vembro próximo. As inscrições 

e detalhes estarão liberados em 

breve, com descontos promo-

cionais. Acompanhe pelo site 

https://ativa.ead.guru/ N 

eSocial, o bicho 
que não é papão 

 

Norminha 641, 16/09/2021 
Atendendo nosso pedido, na pá-

gina 10 dessa edição, Navarro 

justifica que o “eSocial não é um 

bicho papão”, e confirma: 

     Não tenham medo do Bicho 

Papão do eSocial S-1.0, ele é 

simplesmente o preenchimento 

de um PPP – Perfil Profissio-

gráfico Previdenciário. Confira! 

N 
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Análise de Acidente 
Norminha 641, 16/09/2021 
 Em tese, entende-se que acidente seja qual-

quer acontecimento, desagradável ou infeliz, 

que envolva dano, perda, sofrimento ou 

morte. Contudo, quando segregamos o te-

ma, é sabido dizer que “Análise” é o estudo 

pormenorizado de cada parte de um todo, 

para conhecer melhor sua natureza, suas 

funções, relações e causas. 

     Portanto, falar de Análise de Acidente, re-

mete-se a investigação de “fatos”, na busca 

de solução, para tomada de ações reativas e 

se fazer o bom uso por semelhança de lições 

aprendidas.  Na prática da “Analise do Aci-

dente” deve ser realizada por fluxo lógico, 

que permita seguir diretrizes formais e não 

formais, para a buscas de esclarecimento de 

fatos. Para o processo de análise, é neces-

sário alguns requisitos básicos, a saber; 

     • Procedimento padrão formalizado, 

com responsabilidades definidas e classifi-

cação de eventos, por natureza e severidade; 

     • Metodologia técnica de analise/inves-

tigação;  

     • Formulário padronizado, de fácil inter-

pretação; 

     • Participação de equipe multidiscipli-

nar, na análise de fatos e desenvolvimento 

dos planos; 

     • Dedicação efetiva no levantamento de 

dados, inicia de busca de dados, “imedia-

tamente” a ocorrência do evento; 

     • Registro de imagens, fotográficas e/ou 

vídeo; 

     • Indicação de ações imediatas a ocor-

rência do evento, evitando a recorrência 

imediata; 

     • Plano de ação para mitigação e a-

brangência, com ações claras, objetivas e 

aplicáveis; 

     • Divulgação dos dados, entres envolvi-

dos e áreas correlatas. 

     • Monitoramento das ações propostas, 

com propósito de conclusão e validação dos 

resultados; 

     Entretanto, na PRÁTICA, na análise de 

acidente, sempre haverá intercorrência que 

tornarão a mais simples tarefa, em um ardo 

processo sistemático. Portanto, é necessário 

que na realização da análise, seja utilizados 

metodologia que possa delinear a análise e 

torná-la sistematizada. Atualmente é possí-

vel encontrar, nos meios digitais, em cursos 

e consultorias, diversos modelos e métodos, 

como por exemplo 5PORQUES, ANÁLISE 

DE MUDANÇAS/EVENTOS, DIAGRAMA DE 

ESPINHA DE PEIXE DE CAUSA E EFEITO, 

EFEITO DOMINÓ, dentre outros. 

         

https://www.docsity.com/pt/como-
elaborar-arvore-de-causas/5649186/  

 

 

 

     Um dos métodos mais utilizados é o Di-

agrama de espinha de peixe, pois o métodos 

permite a abordagem inicial através de reu-

nião com os envolvidos, que aleatoriamente, 

apresentam suas ideias, teses, sugestões, 

descrição dos fatos e muitos outros assun-

tos a discutir. Importante ressaltar que a 

“Tempestade de ideias”, deve obrigatoria-

mente ter um mediador da reunião. Outro 

ponto forte do método, é a segregação dos 

elementos classificados como “Diretamente 

relacionados a ocorrência”, que permitem 

ser metodicamente classificados na “Espi-

nha de Peixe”. 

     Ressaltando, não existe método padrão, 

mas sim, o que mais se familiarize com a 

equipe que realizará a Análise do acidente. 

 

     Na ocorrência de um evento de acidente, 

é necessário que seja feita a análise de início 

imediato, para não se perder informações 

importantes. Entretanto, não se pode deixar 

para outros planos as ações de atendimento 

emergencial e “assistencial” ao acidentado. 

Portanto, cabe a organização se planejar pa-

ra que durante o atendimento a vítima, seja 

possível acompanhar o caso, desde de o 

encaminhamento primário a rede pública - 

SUS (posto de atendimento emergencial 

mais próximo) de forma a garantir os pri-

meiros atendimentos necessários.  

     Na imagem acima, é possível observar 

um modelo de “fluxo” básico de atendimen-

to, “não estamos falando de Plano de Aten-

dimento a emergência”, mas sim de ações 

que irão garantir o atendimento e diagnós-

tico médico ágil e demais tomada de ações 

para preservar e garantir o tratamento, caso 

necessário.   

     É importante ressaltar que, o processo de 

análise de uma ocorrência de acidente, terá 

protocolo, diretrizes e padrões estabelecido 

e seguidos, porém o mais essencial é dis-

pender de “energias” necessárias para con-

dução das análise, tratativas das causas e 

principalmente acompanhamento das ações 

médicas para recuperação do trabalhador.  

     Analisar e tratar ocorrências de acidente, 

são ações de extrema necessidade para a 

prevenção, pois as lições aprendidas servi-

rão de parâmetros para avaliação de abran-

gência de todas as atividades da organiza-

ção. N 

importantes para aperfeiçoar to-

dos os ramos da atividade pe-

cuária, levando conhecimento a 

milhares de famílias, produtores 

e empresários rurais o conhe-

cimento científico que oportuni-

zou crescimento e qualidade de 

vida. 

     A conquista de um status de 

segurança alimentar que o Brasil 

e outros países adquiriram re-

sultou de seus esforços. A agro-

indústria e toda a agropecuária 

brasileira devem muito ao mé-

dico-veterinário pelo seu traba-

lho na geração ou na transmis-

são do conhecimento. 

     Os médicos-veterinários, no 

exercício de suas atribuições 

profissionais no campo ou na 

cidade, exercem papel de rele-

vante interesse para a saúde pú-

blica, notadamente no que toca 

ao controle e erradicação de do-

enças de animais transmissíveis 

ao ser humano. A contribuição 

mais expressiva ocorre quando 

a medicina veterinária busca a 

saúde animal pública e humana 

por meio de estudos, diagnós-

ticos e tratamentos, e no concei-

to mais amplo, aliviar o sofri-

mento e manter o bem-estar glo-

bal. 

     Festejar o Dia do Médico-Ve-

terinário em 2021 – comemo-

rado em 9 de setembro – é par-

ticularmente importante para a 

profissão no oeste de Santa Ca-

tarina, pois em 9 de outubro o 

Núcleo Oeste de Médicos-Vete-

rinários e Zootecnistas (Nucleo-

vet) completa 50 anos de fun-

dação. Esse meio século foi 

marcado por muitas atividades, 

eventos científicos de alta quali-

dade, defesa profissional das 

categorias representadas, ativi-

dades esportivas, recreativas, 

culturais, etc. Foi uma próspera, 

pródiga e produtiva caminhada, 

à altura da importância das pro-

fissões representadas. 

 

*Sobre o autor 

Luiz Carlos Giongo é presidente 

do Núcleo Oeste de Médicos-

Veterinários e Zootecnistas (Nu-

cleovet) N Carnetec 

Inscreva-se no 
I ANAMT 

International 
Symposium on 

Ocupational Health 
& Safety 

 
Norminha 641, 16/09/2021 
          Dois dias dedicados ao conhecimento 

científico sobre o que há de mais atual no 

mundo sobre Segurança e Saúde no Tra-

balho. Este é o objetivo da ANAMT ao rea-

lizar, nos dias 1º e 2 de outubro, o I ANAMT 

International Symposium on Ocupational 

Health & Safety. O evento – que acontecerá 

de maneira on-line – vai oferecer uma pro-

gramação intensa sobre os principais temas 

que norteiam a SST em diversos países, reu-

nindo especialistas nacionais e estrangeiros 

(clique aqui para conhecer a programação 

completa). 

     As inscrições estão abertas e terão um ca-

ráter beneficente (clique aqui para se inscre-

ver). A ANAMT destinará parte do valor para 

a compra de cestas básicas, que serão en-

tregues a instituições indicadas pelas Fede-

radas da associação. A proposta é promover 

uma ação solidária para contribuir com a re-

dução do impacto da fome no Brasil, agrava-

da pela pandemia da Covid-19. 

 

     Clique aqui para acessar o site do I 

ANAMT International Symposium on Ocupa-

tional Health & Safety e saber mais infor-

mações. 

     O Simpósio, um dos maiores eventos in-

ternacionais já realizado no Brasil sobre se-

gurança e saúde ocupacional, contará com a 

participação de especialistas de diversos 

países. Entre os nomes já confirmados, estão 

Jukka Takala, presidente da ICOH; Norito 

Kawakami, presidente da Sociedade Japone-

sa de Saúde Ocupacional; Enrico Occhipinti, 

professor de Medicina do Trabalho da Uni-

versidade de Milão; Gwen Brachman, coor-

denadora do Comitê Internacional de Saúde 

Ocupacional para os Trabalhadores da Saú-

de; Dr. Cesar Cano, mestre em Toxicologia 

Ocupacional; Ruddy Facci, ex-vice-presi-

dente da ICOH e assessor de Relações In-

ternacionais da ANAMT; e Jorma Rantanen, 

professor e diretor-geral do Instituto Finlan-

dês de Saúde Ocupacional por 30 anos e ex-

presidente da ICOH. N 

Norminha 641, 16/09/2021 
Por Luiz Carlos Giongo* 

A região que concentra a maior 

produção por área territorial de 

proteína animal do planeta é o 

grande oeste de Santa Catarina. 

A base produtiva a campo e as 

indústrias de processamento de 

carne são os núcleos de uma 

das mais longas e complexas 

cadeias produtivas, formadas 

por milhares de atores e agentes 

econômicos, que têm desde a 

sua origem a orientação de um 

profissional essencial: o médi-

co-veterinário. 

     Menciono as características 

dessa importante região brasi-

leira para realçar uma das faces 

da atuação desse profissional 

que o Brasil e o mundo apren-

deram a valorizar. Hodierna-

mente, entre todas as profissões 

universitárias, o médico-veteri-

nário é uma das ocupações mais 

importantes e essenciais para a 

nossa sociedade. Com o avanço 

da ciência, a dinamização da e-

conomia e o crescimento da po-

pulação, o médico-veterinário 

foi muito além da prática de 

tratar e curar animais. 

     Graças a esses profissionais, 

a civilização avançou e permitiu 

que a humanidade mudasse a 

forma de ver o universo e todos 

os seus elementos. Uma com-

preensão mais profunda dessa 

profissão permite entender que 

os homens e os animais são 

partes do universo. No passado, 

os animais viviam para nos ser-

vir. Hoje, assimilou-se que eles 

são parte de um contexto no 

qual merecem nosso respeito e, 

mesmo que sejam criados para 

o fim de servir de alimento, são 

credores e destinatários de con-

forto e bem-estar. Não há para-

doxo nem falsos dilemas nesse 

aspecto, mas um entendimento 

transcendental dessa relação 

entre seres humanos e animais. 

     No curso da história, o papel 

desse ator evoluiu e o médico-

veterinário não vive apenas para 

a arte de curar animais e de lhes 

assegurar tratamento humanitá-

rio. Eles fazem parte das estra- 

tégias para assegurar a produ-

ção de alimentos em escala glo-

bal. Quem conhece a geografia e 

a economia catarinenses sabe 

como esses profissionais foram  

 

Opinião: 
A importância do médico-veterinário 
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     Apesar de se chamar Simples 

Nacional, esse regime tributário 

possui diversas peculiaridades, 

então fique atento! 

     Dessa forma, para descobrir-

mos se a sua empresa é optante 

do Simples, vou te fazer alguns 

questionamentos e se a sua 

resposta for sim para todos eles, 

é muito provável que a sua em-

presa seja optante do Simples 

Nacional. 

     - Sua empresa enquadra-se 

como empresa de pequeno porte 

ou microempresa? 

     - Você lembra de ter escolhi-

do e formalizado a opção pelo 

Simples Nacional? Ou se o seu 

contador falou algo a respeito 

com você? 

     - Você paga um boleto cha-

mado de Documento único de 

arrecadação (DAS), que é envia-

do todos os meses pelo seu 

contador e é calculado com base 

nas suas vendas de mercadorias 

e serviços? 

     - A sua empresa fatura até R$ 

4.8 milhões ao ano? Ou algo em 

torno de R$ 400 mil por mês? 

     Se você me respondeu posi-

tivamente a todas as perguntas, 

continua aqui comigo, pois é 

muito provável que a sua em-

presa seja optante do Simples 

Nacional. 

     Eu tenho excelentes infor-

mações para te passar! 

 

2 - Aprenda como proteger sua 

empresa da falência 

     Você concorda que a melhor 

forma de aprender, é com os 

erros dos outros? 

     Pois bem, neste texto você 

irá conhecer os erros cometidos 

por empresas optantes do Sim-

ples, que as levaram a serem ex-

cluídas desse regime tributário. 

     Provavelmente você irá pen-

sar duas vezes antes de cometer 

os mesmos erros. 

     Como você já deve saber, a-

tualmente o Simples Nacional, 

para uma pequena empresa, é 

um dos regimes tributários mais 

vantajosos. 

     Primeiro porque a carga tri-

butária é menor, segundo, a for-

ma de cálculo e arrecadação dos 

tributos é mais simplificada e 

terceiro, ele é menos burocrático 

em comparação a outros regi-

mes, facilitando a vida da em-

presa e amenizando o impacto 

econômico dos tributos nos ne-

gócios. 

     E convenhamos, da mesma 

forma que é fácil você ingressar 

nesse regime tributário, também 

é provável que caso você cometa 

algum deslize, sua empresa seja 

rapidamente  desenquadrada do 

Sua empresa pode estar correndo o risco de ser excluída do Simples Nacional - Saiba como protegê-la 

 
Somente no ano de 2019, 506 mil empresas foram excluídas 

desse regime tributário 

Simples Nacional. 

     A exclusão da sua empresa 

do Simples Nacional poderá o-

correr de ofício, quando ela in-

correr em determinadas situa-

ções listadas no art. 29 da Lei 

Complementar nº 123/06, que 

proíbem a sua permanência no 

regime. 

     Tais situações, até me atrevo 

a dizer que fazem parte do seu 

diaadia, e são vedadas às em-

presas optantes do Simples Na-

cional, nas quais a sua empresa, 

pode estar incorrendo e você 

nem faz ideia. 

     Mas calma! 

     Com certeza você está se 

perguntando, quais são essas 

situações que podem causar a 

exclusão da sua empresa do 

Simples Nacional pela Receita 

Federal do Brasil. 

     Vamos começar com o e-

xemplo de um caso prático, real, 

muito comum e que faço ques-

tão de te trazer hoje aqui, para 

que você não cometa o mesmo 

erro! 

      

2.1 - Não assinar a carteira de 

trabalho dos funcionários 

     Tício, era dono de uma loja 

localizada no centro da cidade 

de Penedo-AL, vendia produtos 

de cosméticos, e mantinha in-

formalmente vínculo de empre-

go com os seus trabalhadores. 

     Thiago, Matheus e Vicente 

trabalhavam há pouco mais de 

cinco anos para Tício, no entan-

to, mesmo após orientação de 

sua advogada, quanto à necessi-

dade de assinar a carteira dos 

seus funcionários, Tício conti-

nuou ignorando as suas obriga-

ções e mantendo os vínculos 

empregatícios na informalidade. 

     Eis que, em determinado dia, 

a empresa de Tício sofreu fisca-

lização e adivinhe o que aconte-

ceu? A empresa foi autuada. 

     A autuação ocorreu justa-

mente por terem sido identifica-

dos vínculos empregatícios e ter 

sido constatado que os mesmos 

não estavam formalizados. 

     Ainda assim, Tício seguiu ig-

norando a autuação e continuou  

terada, para fins do disposto nas 

alíneas d, j e k do inciso IV do 

caput: (Lei Complementar nº 

123, de 2006, art. 29, § 9º) 

     I - a ocorrência, em 2 (dois) 

ou mais períodos de apuração, 

consecutivos ou alternados, de 

idênticas infrações, inclusive de 

natureza acessória, verificada 

em relação aos últimos 5 (cinco) 

anos-calendário, formalizadas 

por intermédio de auto de infra-

ção ou notificação de lançamen-

to, em um ou mais procedi-

mentos fiscais; ou 

     II - a segunda ocorrência de 

idênticas infrações, caso seja 

constatada a utilização de arti-

fício, ardil ou qualquer outro 

meio fraudulento que induza ou 

mantenha a fiscalização em erro, 

com o fim de suprimir ou reduzir 

o pagamento de tributo 

     Perceba como o dispositivo 

deixa claro que será considerada 

prática reiterada quando a em-

presa infringir por duas vezes, e 

desde que cada infração tenha 

sido formalizada através de auto 

de infração ou notificação de 

lançamento, ou quando as infra-

ções tenham sido cometidas a-

través de meio fraudulento. 

     Agora que você conheceu 

uma das principais causas de 

exclusão das empresas do Sim-

ples Nacional, com certeza não 

ficará mais exposto a este risco, 

não é mesmo? 

     Mas calma, que ainda exis-

tem algumas hipóteses muito 

comuns de exclusão do Simples 

Nacional, que você também pre-

cisa conhecer. 

      

2.2 - Aquisição de mercadorias 

em percentual 80% superior ao 

do faturamento 

     Uma outra situação muito 

comum que leva às empresas a 

exclusão do Simples Nacional e 

que aposto que você não conhe-

cia, é em relação à aquisição de 

mercadorias. 

     Estranho não é mesmo? Quer 

dizer que ao adquirir mercado-

ria, você corre o risco de ser 

excluído do Simples Nacional? 

     A minha resposta, como tudo 

no Direito é: Depende! 

     A causa de exclusão fica ca-

racterizada ao ser constatado 

que durante o ano-calendário o 

valor das aquisições de merca-

dorias para comercialização ou 

industrialização, foi superior a 

80% das vendas do mesmo pe-

ríodo. 

     Vou te dar um exemplo, para 

que você consiga compreender 

melhor. 

Norminha 641, 16/09/2021 
Por Karyne Santos Soares 

Mais uma vez voltamos a nos 

encontrar, e que bom não é mes-

mo? 

     Hoje vim “abrir os seus o-

lhos”, pois a sua empresa pode 

estar correndo sérios riscos de 

ter que baixar as portas! 

     Isso porque, há diversas si-

tuações que podem levar uma 

empresa optante do Simples Na-

cional, a ser excluída a qualquer 

momento desse regime tributá-

rio. 

     E já te adianto que infeliz-

mente todos os anos, milhares 

de empresas são excluídas do 

Simples Nacional, pela Receita 

Federal do Brasil e apenas em 

2019, 506 mil empresas sofre-

ram essa terrível penalidade. 

     Não queira imaginar como 

isso pode ser grave. 

     O Simples Nacional é, sem 

sombra de dúvidas, na grande 

maioria das situações, o regime 

tributário mais barato e fácil de 

lidar, sem o qual, muitas em-

presas não teriam como compe-

tir com as gigantes do mercado. 

     Assim, por saber que o seu 

dia a dia é extremamente difícil e 

corrido, e que você precisa lidar 

com diversos problemas diários 

e arrumar soluções para todos 

eles, fiz esse texto para te alertar 

sobre o risco que a sua empresa 

pode estar correndo. 

     Pois sei que, nessa árdua ta-

refa da gestão empresarial, algu-

mas questões podem escapar do 

seu controle. 

     Principalmente quando essa 

questão se trata da parte tribu-

tária, matéria das mais comple-

xas e difíceis de lidar, ainda 

mais no Brasil. 

     Então, se você tem uma em-

presa que é optante do Simples 

Nacional, precisa estar atento às 

diversas situações, principal-

mente, àquelas que podem im-

pactar na sua permanência nes-

se regime tributário e, assim, na 

continuidade do seu negócio. 

     Dessa forma, como não que-

ro que a sua empresa corra ris-

cos e seja a próxima a ser ex-

cluída do Simples, vou tratar 

neste texto das principais cau-

sas de exclusão para que você 

as conheça, e assim consiga 

proteger a sua empresa. 

 

1 - Requisito para ser optante do 

Simples Nacional 

     De cara, você deve estar se 

perguntando, mas será que mi-

nha empresa é optante do Sim-

ples Nacional? 

     Vamos lá que eu vou te aju-

dar a responder essa pergunta. 

     Imagine que sua empresa em 

2019, tenha declarado à Receita 

Federal o faturamento de R$ 20 

mil reais, mas tenha adquirido 

em 2020, R$ 120 mil reais em 

mercadorias. 

     Percebeu? A conta não bate. 

     Como seria possível que sua 

empresa adquirisse mercado-

rias em valor seis vezes maior 

ao obtido com as vendas? A si-

tuação é no mínimo estranha. 

     Para a Receita Federal, nes-

ses casos há motivo suficiente 

para desenquadrar a sua empre-

sa do Simples Nacional, pois, 

presume-se a sonegação tribu-

tária, conforme disposto nos in-

cisos I e II do art. 1º da Lei nº 

4.729/65. 

     Ressaltando que, “sonegar” 

significa, esconder ou omitir al-

go de alguém e no caso dos im-

postos, o crime de sonegação 

consiste no ato de determinada 

pessoa ou empresa ocultar dos 

órgãos governamentais infor-

mações sobre rendimentos ou 

atividade econômica praticada. 

   Ressaltando que, a Receita Fe-

deral, graças ao SPED (Sistema 

Público de Escrituração Digital), 

pode ter conhecimento sobre a 

compra das mercadorias ainda 

que sua empresa não as in-

forme, bastando que os seus 

fornecedores declarem as ven-

das das mercadorias. 

     Por sua vez, a presunção da 

sonegação ocorre, porque não 

haveria como se admitir a com-

pra de mercadorias em valor su-

perior a 80% da receita bruta 

declarada pela sua empresa à 

Receita Federal. 

     Presumindo-se dessa forma, 

que ocorreu entrada de receita, 

mas que esta não foi devida-

mente declarada, a menos que 

exista justificativa capaz de de-

monstrar não ter ocorrido frau-

de. 

     Compreendeu? 

 

2.3 - Despesas em excesso 

     Outra causa de exclusão das 

empresas do regime tributário 

do Simples Nacional, que tam-

bém é bastante comum são as 

despesas em excesso! 

     Principalmente neste mo-

mento de crise econômica no 

qual quem mais sofre as conse-

quências, são as pequenas e mi-

cro empresas. 

     Atualmente, a reclamação de 

todos os empresários é a de que 

suas empresas estão sofrendo 

muito com o aumento das des-

pesas, principalmente em razão 

dos períodos em que tiveram in-

terrupção no funcionamento das  

Continua na página 04/13 

 

a manter os vínculos empre-

gatícios dos seus funcionários 

na ilegalidade. 

     Acontece que no ano seguin-

te, Tício fora novamente notifi-

cado, sofrendo idêntica autua-

ção a anterior, em razão de não 

assinar a carteira dos seus fun-

cionários. 

     Só que agora, após as duas 

autuações, com idênticas infra-

ções, a empresa de Tício foi ex-

cluída do Simples Nacional! 

     Inconformado com a situa-

ção, Tício justificou para a sua 

advogada, que os seus empre-

gados eram todos familiares, e 

que por se tratar a sua loja de 

uma pequena empresa familiar, 

ele não precisaria registrá-los. 

     No entanto, mais uma vez fo-

ra explicado que a prática de não 

registrar os empregados, quan-

do culminar em autuações reite-

radas, inevitavelmente gera a ex-

clusão da empresa do regime 

tributário do Simples Nacional. 

     Por isso, fique atento, pois é 

muito comum que pequenas 

empresas empreguem diversas 

pessoas, principalmente, fami-

liares e não os registrem formal-

mente. 

     E caso essa prática ocorra de 

forma reiterada, conforme des-

crito pelo art. 29, inciso XII da 

Lei Complementar nº 123/2006, 

restará configurada uma das 

causas de exclusão do Simples 

Nacional. 

     Observe que a legislação es-

tabelece que ocorrerá a exclusão 

das empresas optantes do Sim-

ples Nacional, quando omitirem 

segurado empregado, trabalha-

dor avulso ou contribuinte indi-

vidual, de forma reiterada da fo-

lha de pagamento da empresa 

ou de documento de informa-

ções previsto pela legislação 

previdenciária, trabalhista ou tri-

butária. 

     Você provavelmente deve es-

tar se perguntando, o que signi-

fica a expressão de forma reite-

rada. 

     Conforme o art. 84, § 6º, in-

cisos I e II da resolução nº 140/ 

2018 do Conselho Gestor do 

Simples Nacional, prática reite-

rada consiste em: 

     Art. 84. A exclusão de ofício 

da ME ou da EPP do Simples 

Nacional produzirá efeitos: 

     § 6º Considera-se prática rei- 

http://www.norminha.net.br/
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Atendimento ao cliente como 
diferencial na retomada econômica 

 

Docente do Senac Araçatuba lista cinco dicas para o elacionamento 

com o consumidor 

Norminha 641, 16/09/2021 
   Com o avanço da vacinação, a melhora nos índices relacionados à 

pandemia causada pelo novo coronavírus e a suspensão de algumas 

das restrições, a expectativa é de que o segundo semestre seja o mo-

mento da retomada econômica. E alguns números já demonstram 

uma melhoria no cenário. 

     Segundo dados da Junta Comercial de São Paulo (Jucesp), julho 

de 2021 bateu o recorde histórico de abertura de novas empresas no 

Estado de São Paulo, com 26.614 novos negócios. Além disso, o es-

tado também foi o que mais gerou novos empregos em julho. Ao to-

do foram 104.899 novos postos de trabalho, segundo o Cadastro Ge-

ral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). 

     Mas a retomada também exige foco e trabalho. E o atendimento 

ao cliente é um dos fatores determinantes para o sucesso, como des-

taca Jean Macedo, docente do Senac Araçatuba. “Clientes buscam o 

tempo todo criar um relacionamento com as marcas, com a empresa, 

e construir um meio de comunicação direto, além de apostar na 

variedade de formas de relacionamento disponível com as mídias 

sociais, se torna uma janela para um mundo de possibilidades 

quando falamos de atender e encantar seu cliente.” 

     Por isso, é muito importante que o cliente sinta que o atendimento 

é diferenciado, exclusivo, personalizado, no seu tempo e que, por 

meio dele, a empresa expresse sua preocupação em ouvi-lo, acolhê-

lo e em resolver seu problema durante toda a experiência da compra, 

acrescenta Macedo. 

     E agora, com as mudanças no comportamento dos consumidores, 

que estão cada vez mais realizando suas compras pela internet, a 

conduta das empresas referente ao relacionamento também precisa 

se adaptar. 

     “As empresas precisarão criar um relacionamento mais próximo, 

reconhecer quem são e os novos hábitos do seu público para que o 

processo de retomada gere bons resultados. Por exemplo, quando 

se fala do famoso atendimento por meio de telefones, os consumi-

dores não querem ficar limitados às ligações telefônicas para serem 

atendidos pelas empresas, eles buscam interações ágeis e que fo-

quem na resolução de seus problemas. Para isso, a implantação de 

estratégias como Omnichannel (um recurso de integração dos canais 

de comunicação da empresa), os chatbots, o autoatendimento e o a-

tendimento automatizado, são algumas estratégias que estão em 

evidência e são tendências para os próximos anos”, pontua o do-

cente. 

     No entanto, mesmo com a mecanização das ferramentas, a huma-

nização é fundamental, afirma Macedo. “É essencial e será indispen-

sável para retomada econômica. Ninguém quer ser atendido de forma 

mecanizada, como se estivessem basicamente seguindo um script 

pronto. E mesmo com os recursos da tecnologia, como a inteligência 

artificial, será preciso, mais do que nunca, conhecer o seu públi-

co/cliente e focar na geração de uma experiência humanizada.” 

     Pensando nisso, o docente do Senac Araçatuba separou cinco 

dicas para garantir um bom atendimento ao cliente, independente da 

área de atuação, durante a retomada: 

     1. Conheça bem o seu cliente, afinal, se ele é cliente já existe um 

vínculo de relacionamento. Crie uma experiência pessoal e próxima 

de acordo com os gostos e desejos desse cliente; 

     2. Invista em tecnologias na área da telefonia, internet, inteli-

gência artificial, realidade aumentada e realidade virtual para inovar 

seu SAC; 

     3. Desenvolva e qualifique sua equipe criando pessoas envolvidas 

com o futuro do negócio e que queiram construir uma comunicação 

personalizada e humanizada; 

     4. Desenvolva uma experiência phygital, ou seja, faça a integração 

do meio físico com o digital de forma que seja uma experiência linear 

e que faça sentido para o consumidor; 

     5. Foque na humanização do atendimento. A tecnologia é muito 

importante para o atendimento, mas em alguns momentos o rela-

cionamento humano é fundamental para que haja uma conexão real 

com o seu cliente. Para saber mais sobre o curso e inscrições, basta 

acessar o Portal Senac: https://www.sp.senac.br/senac-aracatuba. 
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suas atividades, assim como, 

em razão da inflação causada 

pela COVID-19. 

     Mas cuidado! 

     Fique atento com a possibi-

lidade de exclusão do Simples, 

na hipótese de ficar constatado 

que durante o ano, o valor das 

despesas pagas superaram 20% 

do valor do faturamento decla-

rado à Receita Federal no mes-

mo período, conforme o inciso 

IX do art. 29 da Lei Comple-

mentar nº 123/06. 

     Consideram-se despesas, os 

gastos com folha de salários, a-

quisição de mercadorias, alu-

guel de imóveis, assim como 

todas as despesas necessárias 

para o desenvolvimento da ativi-

dade da empresa e que a Receita 

Federal tenha controle, ainda 

que sua empresa não declare. 

     Exemplifico, se durante o ano 

calendário ocorreu a entrada de 

recursos no valor de R$ 100 mil, 

mas as despesas anuais são de 

R$ 125 mil, alcançado um per-

centual superior a 20% do valor 

da receita declarada, restará 

configurada a hipótese de exclu-

são. 

     Portanto, a menos que sua 

empresa consiga comprovar que 

possuía disponibilidade de re-

cursos de forma a fazer frente ao 

prejuízo e ao excesso de des-

pesas, caso não, a Receita Fede-

ral presumirá que houve sone-

gação e irá excluir sua empresa 

do Simples Nacional. 

     Fique atento! 

 

2.4 - Falta de escrituração do 

Livro-Caixa 

     O livro-caixa é um dos docu- 

 

mentos de elaboração e apre-

sentação obrigatórias exigidas 

das empresas optantes do Sim-

ples Nacional, nos termos do § 

2º do art. 26 da Lei Comple-

mentar nº 123/06. 

     E de acordo com o inciso VIII 

do art. 29, da LC 123/06, a falta 

de escrituração do livro-caixa, 

poderá acarretar a exclusão da 

sua empresa do Simples Nacio-

nal. 

     Mas você sabe o que é o li-

vro-caixa? 

     Ele nada mais é do que um 

documento no qual é feito o 

controle dos fluxos financeiros 

de entrada e saída do caixa de 

sua empresa. 

     Na prática, nele são registra-

das as entradas e as saídas de 

dinheiro de uma empresa, sendo 

registrados todos os pagamen-

tos feitos em dinheiro, cheque e 

transferência, inclusive para pa-

gar contas como água, energia, 

telefone, dentre outros custos e 

despesas de sua empresa. 

     Importante ressaltar que, na 

confecção do livro-caixa, de-

vem-se realizar os registros em 

ordem cronológica, indicando o 

dia, mês e ano. 

     Quando a escrituração do li-

vro-caixa não permite a identi-

ficação da movimentação finan-

ceira com clareza, inclusive ban-

cária, a sua empresa pode sofrer 

a penalidade de exclusão do 

Simples Nacional. 

     Então é melhor evitar proble-

ma, não é mesmo? 

 

2.5 - Limite de Faturamento 

     Entre os impedimentos para 

estar no Simples Nacional, está 

o excesso de faturamento. 

     A priori, ouvir falar em exces-

so de faturamento é maravilho- 

so, não é verdade? 

 

     Até porque, exceder o limite 

do faturamento previsto, é sinô-

nimo de que a empresa está indo 

muito bem e está crescendo. 

     Tudo que você mais sonha é 

que a sua empresa tenha “ex-

cesso de faturamento”. 

     Dessa forma, aposto que vo-

cê está se perguntando, como 

isso pode ser algo ruim? 

     Como o aumento do meu fa-

turamento poderá dar ensejo a 

desclassificação da minha em-

presa do Simples Nacional? 

     Mas cuidado, pois o excesso 

de faturamento também pode te 

trazer muitas dores de cabeça e 

preocupações. 

     Principalmente por ser esta 

uma das principais causas de 

exclusão de uma empresa do 

Simples Nacional. 

     Pois, como você já sabe, o 

limite de faturamento anual do 

Simples Nacional é de R$ 4,8 

milhões, ou R$ 400 mil men-

sais, para empresas constituídas 

no decorrer de um ano. 

     O limite não é muito alto, já 

que a intenção é que esse regi-

me tributário contemple somen-

te as micro e pequenas empre-

sas. 

     No entanto, quando o teto de 

faturamento do Simples Nacio-

nal é extrapolado, a empresa tem 

obrigação de comunicar o fato à 

Receita Federal. 

     E atenção, pois ao ser excluí-

da do Simples Nacional, a em-

presa terá que optar entre os re-

gimes tributários do Lucro Pre-

sumido ou do Lucro Real. 

 

3 - Minha empresa foi excluída 

do Simples Nacional, e agora? 

     Espero que a sua empresa 

não enfrente essa situação, pois 

os efeitos da exclusão do regime 

tributário do Simples Nacional 

normalmente  já começam a ser 

sentidos dentro do próprio mês 

ou nos meses seguintes ao da 

exclusão. 

     Mas fique atento, pois o mais 

correto a ser feito é procurar aju 

da de um profissional, principal-

mente se os motivos da exclu-

são não forem procedentes. 

     Neste caso, a empresa deverá 

apresentar manifestação de in-

conformidade, no prazo de até 

30 dias, contados a partir da ex-

clusão, junto ao Delegado da 

Receita Federal do Brasil de Jul-

gamento, nos termos do art. 15 

do Decreto nº 70.235/72, asse-

gurando, assim, o contraditório 

e a ampla defesa. 

     A manifestação de inconfor-

midade é o instrumento por me-

io do qual a sua empresa, irá 

fundamentar a discordância da 

decisão da Autoridade em reali- 

zar a exclusão do Simples Na-

cional, apontando  todos os fun- 

damentos pelo qual a exclusão 

não deve ocorrer. 

     Já te adianto que na hipótese 

da sua empresa ser excluída do 

Simples Nacional, tal situação 

pode acarretar na perda dos be-

nefícios concedidos, implicando 

também na cobrança de tributos 

de forma mais onerosa. 

     A empresa ainda ficará impe-

dida de optar por esse regime de 

tributação diferenciada pelos 

próximos três anos! 

     São três anos que você ficará 

impedido de gozar de todos os 

benefícios inerentes a quem faz 

parte desse regime. 

     Mas pode ser ainda pior, 

pois o prazo pode ser ampliado 

para 10 anos. 

     O prazo será elevado na hi-

pótese de ser constatada a utili-

zação de artifício fraudulento 

que induza ou mantenha a fisca-

lização em erro, no intuito de re-

duzir ou zerar o pagamento de 

tributo apurável no Simples Na-

cional. 

     Muitas empresas não resis-

tem a esse longo período e aca-

bam fechando as suas portas. 

     Desta forma, aquelas que se-

guem resistindo à exclusão do 

Simples Nacional, em grande 

parte acabam optando pelo regi-

me tributário do lucro presumi-

do. 

     Muitas vezes isso acontece 

por adoção natural e sem ne-

nhum critério para avaliar se es-

se seria de fato o melhor regime 

tributário. 

 

4 - Como retornar para o Sim-

ples Nacional 

     O pior aconteceu e a sua em-

presa foi excluída do Simples 

Nacional? 

     Não se desespere achando 

que não é possível mais retor-

nar, mantenha a calma! 

     Pois já te adianto que é pos-

sível sim! 

     Descobriu o motivo da sua 

exclusão? Recorra imediata-

mente ao seu advogado de con-

fiança, ele irá analisar todas as 

possibilidades de retorno ao re-

gime tributário do Simples Naci-

onal juntamente com o seu con-

tador. 

     Em todos os cenários é ex-

tremamente importante que vo-

cê, empresário, tenha conheci-

mento acerca das causas de ex-

clusão de sua empresa do Sim-

ples Nacional, para que consiga 

conduzir o seu negócio da me-

lhor forma possível, evitando ou 

minorando todos os riscos. N 

 

Karyne Santos Soares 

Especialista em Direito 

Tributário  

Whatsapp - (82) 99106-3242  

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.sp.senac.br/senac-aracatuba
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 05/13 - Norminha - Nº 641 - 16/09/2021 - ANO 13 - DESDE 18/08/2009 - Diretor Responsável: Maioli, WC - Comendador de Honra ao Mérito da SST – Registro Mte 51/09860 

Distribuição gratuita. Permitido imprimir no formato A3 para uso interno - Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 641 - 16/09/2021 - Fim da Página 05/13 

Norminha 641, 16/09/2021 
   A digitalização e a robotização 

estão cada vez mais presentes 

no dia a dia das empresas em 

todo o Brasil. Afinal, tornam tu-

do mais prático, reduzem custos 

e migram a mão de obra para a-

tividades estratégicas, que en-

volvem planejamento e criativi-

dade, o que contribui direta-

mente para a inovação e o au-

mento da competitividade no 

mercado. Somente em 2020, 

quase 90% das empresas insta-

ladas no país realizaram alguma 

iniciativa voltada à transforma-

ção digital, conforme apontou o 

Índice de Transformação Digital 

da Dell Technologies 2020 (DT 

Index 2020). 

     Pensando nisso, a startup 

Run2Biz, que ajuda empresas a 

digitalizarem os fluxos de traba-

lho e operações, está apostando 

na oferta da hiperautomação de 

processos e tarefas para expan-

dir sua atuação em toda a Amé-

rica Latina. Chegando à marca 

de um milhão de usuários, con-

quistados em plena pandemia 

de Covid-19, a tecnologia é to-

talmente adaptada à nova reali-

dade de trabalho, que deve se 

firmar mesmo depois do período 

pandêmico, o home office. Tra-

ta-se de garantir que qualquer 

tarefa, complexa ou não, seja 

realizada na metade do tempo, 

sem erros ou equívocos – que 

ocorrem nas mãos humanas –, 

com foco em aumentar a produ-

tividade e a escalabilidade da 

empresa. 

     “E, antes que as pessoas 

mencionem que haverá cresci-

mento dos índices de desem-

prego, pelo contrário: a novida-

de fará com que os colabora-

dores possam atuar em ativida-

des mais estratégicas para o ne-

gócio”, garante Emauri Gaspar, 

cofundador da Run2Biz. 

     A meta é atingir o cresci-

mento de 60% no mercado la-

tino-americano, concorrendo 

diretamente com gigantes glo-

bais, como ServiceNow, BMC e 

Cherwell. Número bem audacio-

so,  segundo Emauri  Gaspar, já  

Run2Biz se lançou no mercado dois dias antes da pandemia 
estourar, superou as dificuldades e hoje já concorre com 

gigantes internacionais 

 

Empresa aposta em robôs para 
hiperautomatizar processos e prevê 

crescimento de 60% na América 
que a empresa passou por um 

momento extremamente delica-

do por conta da pandemia. 

     “A empresa passou por uma 

reestruturação profunda, a partir 

de muito planejamento, investi-

mento em tecnologia de ponta e 

contratação de equipe especiali-

zada. E, então, se relançou, com 

novos ideais, propostas e pro-

dutos, apenas dois dias antes do 

lockdown ser declarado na ma-

ior metrópole do Brasil. Ficamos 

atordoados no início, mas en-

contramos formas de trabalhar 

baseadas em nossa própria so-

lução. Fomos aos poucos ga-

nhando mercado e hoje atende-

mos empresas grandes em todo 

o Brasil”, diz Gaspar. 

     A solução tecnológica mais 

procurada na Run2Biz é o 4Biz 

Service Management, uma pla-

taforma criada para gerenciar e-

quipes, por meio de fluxos de 

trabalho integrados, personali-

zados e automatizados, aumen-

tando a eficiência para o negócio 

dos clientes, inclusive com a u-

tilização de Inteligência Artifi-

cial. 

     “Procuramos resolver um 

problema unânime em todas as 

empresas, independentemente 

do porte e do segmento: as res-

ponsabilidades costumeiras, as 

quais drenam muito tempo de 

pessoal, consumindo dinheiro e 

energia. Tais soluções de geren-

ciamento de serviços e tecnolo-

gia ágil têm por propósito sim-

plificar, automatizar e gerar valor 

significativo nas operações do 

dia a dia das organizações”, res-

salta Gaspar. O resultado da pla-

taforma tem sido tão positivo 

que mal foi lançada e já rendeu 

parcerias estratégicas, como 

com a Ingram Micro, do Canadá, 

a maior distribuidora e forne-

cedora mundial de produtos e 

serviços em tecnologia da in-

formação (TI). 

     Correndo para o negócio. 

     Saiba mais: 

     Site: https://br.run2biz.com/ 

N 

Norminha 641, 16/09/2021 
       A coibição à litigância de má-fé é consi-

derada importante para desestimular o ex-

cesso de demandas judiciais desnecessá-

rias, propostas por litigantes que sabe de 

antemão, não terem, nem de longe, qualquer 

tipo de razão, mas mesmo assim insistem 

incentivados por colegas. 

     A lealdade e a boa-fé processual visam 

não apenas ao respeito entre as partes, mas 

também ao bom andamento do feito, que é 

interesse da sociedade como um todo, na 

medida em que atos desleais interferem na 

boa prestação jurisdicional, tornando-a dis-

pendiosa, ineficiente e desacreditada. A ob-

servância a tais princípios é, portanto, ques-

tão de ordem pública e, por isso, a ofensa a 

eles não se deve ser tolerada, devendo ser 

sancionada inclusive de ofício, já que não 

pode o poder judiciário compactuar com es-

se estado de coisas, sendo obrigação do 

Juiz “Prevenir ou Reprimir qualquer ato con-

trário à dignidade da Justiça”. 

     Perante a análise de conduta que altera a 

vontade dos fatos, a fim de buscar o paga-

mento de parcelas que não são devidas, 

classifica o trabalhador litigante de má-fé, 

condenado a pagar multas e taxas. Procurar 

obter vantagem pecuniária indevida, visando 

alterar a verdade dos fatos e induzir o Juízo 

em erro é fato frequente no arcabouço jurí-

dico trabalhista.  

     Advogado, através do trabalhador admi-

nistrativo, alega em juízo que, ao iniciar as 

suas atividades em 18.03.2016, estava em 

excelente vigor físico, psicológico, não pos-

suindo qualquer doença, limitação para o 

desenvolvimento das atividades as quais 

fora originariamente contratado e, assim que 

inicia suas atividades laborais são exigidas 

forças extremamente desgastantes e fatigan-

tes, com jornada exaustiva e acúmulo de 

função, quando veio desenvolver moléstia 

de transtorno de adaptação (CIDF432.2), 

problemas relacionados com o trabalho 

(CD2.56) e outras dificuldades físicas e 

mentais relacionadas com as atividades 

técnicas operacionais. Acrescenta ainda que 

o ambiente de trabalho era hostil, contur-

bado e angustiante, além de ser assediado 

moralmente. Logo, exigindo ser reintegrado 

ao trabalho ou indenização referente ao pe-

ríodo de estabilidade. Observar neste mo-

mento que o tempo de trabalho sob contrato 

permaneceu no período de 18.03.2016 à 

16.06.2016, dispensado após período de ex 

periência, segundo sua superior hierárquica 

Jocelaine Deck. 

     Acusada, a empresa, para defesa, contrata 

uma inspeção pericial, quando o médico pe-

rito concluiu pela ausência de Nexo Causal 

entre o quadro apresentado (transtorno de 

adaptação e o trabalho desempenhado na 

empresa. Nesta investigação, foi descoberto 

ainda que a doença se iniciou em 2014, na 

época em que trabalhava no Laboratório In-

dustrial Farmacêutico Lifar no período de 

14.08.2013 a 25.11.2015, quando demitido 

recebeu todos os direitos reclamados, in-

clusive por ter sofrido doença profissional 

equiparável a acidente de trabalho. Foi des-

coberto ainda que o trabalhador reclamante 

afirmou no exame pericial que, quando in-

gressou na empresa atualmente reclamada, 

fazia tratamento com a Psiquiatra Leila 

Tannons e fazia uso de Rivortril 0,5 m 01 cp 

à noite, quando foi considerado apto no 

exame admissional para a função exigida. 

Assim, a doença não em Nexo Causal com o 

trabalho na empresa reclamada, pois é prévia 

ao contrato de trabalho assumido e o curto 

tempo de vínculo (três meses) é extrema-

mente curto para que possa surgir agrava-

mento da doença mencionada. 

     Podemos perceber que o trabalhador e o 

advogado, na petição inicial causaram total 

desrespeito aos princípios da boa-fé e da le-

aldade processual, quando cita que “ao ini-

ciar as suas atividades em favor da empresa 

reclamada estava em excelente vigor físico, 

psicológico, não possuindo qualquer doen-

ça, limitação para o desenvolvimento das ati-

vidades ou redução da capacidade laborativa 

as quais fora originariamente contratado. 

     Em outro cenário real semelhante, para 

confirmar a frequência citada anteriormente, 

o trabalhador admitido em 02.06.2014, co-

mo operador de máquinas e dispensada em 

25.11.2015, sentiu-se injustiçada, quando 

fez reclamação trabalhista alegando ter tra-

balhado em ambiente exposto a insalubri-

dade no desempenho de suas funções, 

quando adquiriu doença ocupacional tendo 

a estabilidade provisória ou reintegração, 

requerendo ainda indenização por danos 

morais e materiais. Acrescentou ainda que o 

seu trabalho era substituir peças da máquina 

em que trabalhava e em contato com óleo e 

graxa sem a devida proteção, bem como há-

via falha na entrega de EPI-Equipamento de 

Proteção Individual, fazendo com que o tra-

balhador trabalhasse em contato direto com  

 

Litigância de Má Fé 

água e por isso soli-

cita insalubridade 

no grau máximo. A-

presentou ainda dia-

gnóstico médico de 

Artrite não Especifi-

cada; outros trans-

tornos articulares es 

 

pecíficos; traumatismo do tendão do man-

guito rotator do ombro; cervicalgia; outras 

sinovites e tenossinovites; ruptura espontâ-

nea dos tendões não especificados; lesões 

do ombro; síndrome do manguito rotator; 

síndrome de colisão do ombro; bursite do 

ombro. 

     Acusada, a empresa contratou engenhei-

ro e médico peritos para Laudos Periciais, 

quando concluíram não ter nenhuma relação 

Nexo Causal com o trabalho por ele desem-

penhado na empresa, uma vez que havia bai-

xa exigência ergonômica dos membros su-

periores, além de pausas regulares na jorna-

da de trabalho. Concluíram também que as 

patologias denunciadas possuem Nexo 

Causal com trabalhos exercidos pelo traba-

lhador por aproximados 34 anos, antes da 

sua admissão na empresa atual, nos quais 

havia alta exigência ergonômica dos mem-

bros superiores, havendo Nexo Concausal 

com relação aos antecedentes pessoais com 

tabagismo, obesidade e hipertensão arterial. 

Na época da admissão foi considerado apto 

para o trabalho de operador de máquinas, 

bem como inapto, de forma total e perma-

nente para o trabalho braçal com sobrecarga 

dos membros superiores, como os realiza-

dos anteriormente a admissão na empresa 

atual segundo Programa de Controle Médi-

co de Saúde Ocupacional PCMSO. 

     São autores os advogados e os trabalha-

dores e, portanto, citados à condenação em 

litigância de má-fé, sob o argumento de que 

alterou deliberadamente a verdade dos fatos, 

com a intenção de induzir o Juízo ao erro, 

visto que a alteração da verdade dos fatos, 

pelo autor, com objetivo de ser beneficiado 

na demanda, visando à obtenção de vanta-

gem indevida é condenável. Vemos que a-

ções desnecessárias e ludibriosas, não po-

dem ser toleradas em nosso meio e a fla-

grante tentativa de indução do Juízo em erro 

mediante alteração da verdade dos fatos, 

condenando o autor e seu patrono ao paga-

mento de multa por litigância de má-fé. A 

condenação também recai sobre o advo-

gado, pois, diante do exposto, a má-fé tam-

bém é dele, já que vem distribuindo cente-

nas de demandas infundadas, todas com o 

possível e único propósito de auferir van-

tagem indevida. 

     Pedreiro de 50 anos, desobedecendo or-

dens do patrão, manuseou sem autorização 

uma serra elétrica, vindo a perder dois dedos 

da mão esquerda e ainda pediu indenização 

mas teve rejeitado o seu pedido de indeni-

zação por danos morais, segundo decisão 

do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª re-

gião de Santa Catarina em uma segunda a-

valiação. N 

Jorge Gomes-Especialista em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho 

                         Membro Consultor 

Voluntário da Comissão de Segurança e 

Saúde do Trabalho-OAB/SP 81-Subseção 

Mauá-São Paulo. 

 

http://www.norminha.net.br/
https://br.run2biz.com/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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A tendência agora é que as empresas tenham as suas 
próprias redes sociais! 

Norminha 641, 16/09/2021 
Navegar pela rede social no ho-

rário de trabalho prejudica a 

produtividade?Depende. As fun-

cionalidades dessa forma con-

temporânea de interatividade 

podem ser apropriadas pelas or-

ganizações como importante 

ferramenta de comunicação in-

terna. É a proposta da Toolk, re-

de social corporativa em fase de 

lançamento no mercado. A pla-

taforma pode ser incorporada 

por empresas, instituições e en-

tidades dos mais variados seg-

mentos.   

     Isso sem contar que ela vem 

solucionar outra dor das corpo-

rações muito em voga atual-

mente: a proteção de dados. 

Com uma rede social direciona-

da, informações ficam retidas, e-

vitando vazamentos, e é possível 

uma maior segurança.  

     “Desenvolvemos uma rede 

social corporativa, que nada 

mais é que uma plataforma que 

reúne colaboradores, grupos de 

trabalho, painéis de divulgação, 

agendas, ferramentas de gera-

ção de enquetes, treinamentos, 

orientações às equipes de tra-

balho, entre outras funcionalida-

des que aproximam e possibili-

tam a comunicação eficiente en-

tre líderes e colaboradores de 

uma empresa, ou entre clientes, 

fornecedores, associados de en-

tidades representativas de seg-

mentos, por exemplo”, assinala 

o Founder e CEO da Toolk, Pau-

lo Raymundi.   

Norminha 641, 16/09/2021 
            O RH das empresas vem 

passando nos últimos anos por 

uma acelerada transformação 

digital que, no cenário de pan-

demia, intensificou-se ainda 

mais para atender as demandas 

impostas por este período. Por 

isso, para entender quais foram 

as principais alterações que a-

conteceram e mostrar ações que 

podem ser adotadas pelos líde-

res, a ADP, líder global em so-

luções de gerenciamento de fo-

lha de pagamento, participa no 

HOJE dia 16/9 (quinta-feira), às 

     O executivo observa que, 

com o aumento das atividades 

remotas, o distanciamento físico 

entre colaboradores de uma 

mesma equipe, e entre equipes 

de uma mesma organização, im-

põe o desafio de se implantar 

um conjunto de práticas de co-

municação interna que aproxi-

mem pessoas dispersas territo-

rialmente. E que, ao mesmo 

tempo, precisam promover uma 

integração não possibilitada 

com dispositivos on-line con-

vencionais, como site, e-mail ou 

redes sociais abertas. 

     Raymundi explica que, na 

Toolk, a criação e a postagem de 

conteúdo podem ser abertas a 

15h15, do evento online Confe-

rence 2021, promovido pela  

ABES (Associação Brasileira das 

Empresas de Software). O webi-

nar é gratuito e as inscrições po-

dem ser feitas pelo link 

https://www.sympla.com.br/abe

s-sw-conference-

2021__1297949. 

     A vice-presidente de Recur-

sos Humanos da ADP na Amé-

rica Latina, Mariane Guerra, par-

ticipará do painel sobre ‘Resi-

liência e engajamento em uma 

década de mudanças contínuas'. 

O RH como peça-chave na trans 

 

Rede social corporativa Toolk chega para melhorar a comunicação dentro das organizações 
Voltada a empresas, associações e instituições em geral, plataforma integra colaboradores e 
equipes, suprindo práticas que ficaram prejudicadas com a migração para o trabalho remoto. 

todos os participantes. Existe a 

figura do curador de posts, res-

ponsável para averiguar se o 

conteúdo atende às regras de 

uso – de modo que a rede social 

de fato exerça sua função de 

comunicação corporativa. “Con-

teúdos externos, de outras re-

des, podem ser compartilhadas 

e agregados na Toolk, mas os 

conteúdos internos não podem 

ser compartilhados externamen-

te, sem autorização. São regras 

para garantir a eficiência e dar 

segurança à comunicação orga-

nizacional”, pontua o executivo. 

     A Associação das Empresas 

Brasileiras de Tecnologia da In-

formação no Paraná (Assespro- 

formação digital’, que será mo-

derado pela jornalista do portal 

The Shift, Silvia Bassi.  

     “A pandemia antecipou um 

movimento futuro que iria ser 

implementado em dado momen-

to, ou seja, a transformação di-

gital é uma pauta importan-

tíssima para todas as organiza-

ções, independentemente da á-

rea de atuação. Por este motivo, 

neste momento de implementa-

ção de um RH Digital atrelado ao 

momento de retomada presen-

cial, meu painel neste evento vai 

trazer  orientações aos  gestores 

PR) está implantando a Toolk 

como rede de relacionamento 

com seus associados. O presi-

dente da entidade, Lucas Ribei-

ro, constata as vantagens. “É 

uma rede social prática, com 

boa alimentação de conteúdo. 

Ela centraliza todas as informa-

ções importantes para a comu-

nicação entre a entidade e seus 

integrantes”, avalia.  

     Paulo Raymundi destaca, a-

inda, que a Toolk já pode ser 

adquirida por empresas, asso-

ciações, entidades e instituições 

em geral, ligadas às mais varia-

das atividades. Mais detalhes 

sobre a rede social em: 

     https://toolk.com.br/. N 

da área para lidarem com este 

cenário de mudanças e conso-

lidações nas empresas”, explica 

Guerra. 

     O Conference 2021 é realiza-

do anualmente pela ABES e, em 

cada edição, reúne os principais 

líderes empresariais do País 

com o objetivo de compartilhar 

projetos inovadores e contribuir 

para o avanço das organizações 

em diferentes frentes. 

     Mais informações: 

https://www.abesdigital.org.br/ 

N 

Seguro de vida pode ser deduzido 
da indenização por danos materiais 

em acidente de trabalho 

 

Norminha 641, 16/09/2021 
Sabrina Mendes de Faria* 

    O seguro de vida privado cus-

teado integralmente pelo empre-

gador pode ser abatido de even-

tual condenação por danos ma-

teriais em processo judicial tra-

balhista. 

     A compensação é autorizada 

pelo artigo 767 da CLT e consis-

te na possibilidade de extinção 

da obrigação, pois o seguro de 

vida e a condenação em dano 

material são créditos da mesma 

natureza jurídica. 

     Para o Tribunal Superior do 

Trabalho, o seguro de vida pri-

vado pago pela empresa visa o 

ressarcimento de indenizações 

decorrentes de direito civil rela-

tivas aos prejuízos materiais do 

empregado vítima de doença ou 

acidente de trabalho ou de seus 

familiares, pelo que é possível o 

seu abatimento com eventual 

condenação judicial em danos 

materiais de empregados aci-

dentados. 

     Para o deferimento da com-

pensação, o custeio do seguro 

de vida deve ser arcado de forma 

integral pela empresa, podendo 

se dar por liberalidade ou por 

previsão em Acordo ou Conven-

ção Coletiva. 

     É importante destacar que o 

valor do seguro privado deverá 

ser suficiente para restabelecer a 

condição financeira familiar 

mantida pela vítima ou familia-

res porque, se considerado in-

suficiente, a condenação em da-

no material poderá ocorrer de 

forma complementar ao resgate 

do seguro de vida. 

     O fundamento para o deferi-

mento da compensação se dá 

com vistas a impedir o enri-

quecimento sem causa da vítima 

ou de seus familiares, que na 

inocorrência de compensação, 

receberiam 2 X a indenização 

civil pelo mesmo fato ensejador. 

     Além disso, decisões contrá-

rias de não compensação resta-

riam por desestimular emprega- 

dores ao pagamento de garanti- 

as e seguros aos seus emprega-

dos, motivo pelo qual a compen-

sação é de extrema importância 

no estímulo de proteção do em-

pregado submetido a situação de 

risco no trabalho. 

     Esse entendimento não se a-

plica para hipótese de indeni-

zação por danos morais, que não 

possui a mesma natureza jurídi-

ca do seguro de vida privado, 

uma vez que, além da função 

compensatória, tem caráter pu-

nitivo e dissuasório, o que de-

sautoriza a compensação. 

     Em síntese, se o empregador 

por livre iniciativa contrata segu-

ro privado para cobertura dos 

riscos a que estão expostos os 

seus empregados, arcando com 

os custos dessa contratação, em 

caso de condenação ao paga-

mento de indenização por aci-

dente ou doença do trabalho ca-

be a dedução das parcelas ga-

rantidas ou pagas pela segura-

dora. N 

 

*Sabrina Mendes de Faria é advoga-

da do Departamento Trabalhista da 

Andersen Ballão Advocacia. 

 

 

 

ADP e ABES debatem RH como peça-chave na transformação digital 
Painel acontece hoje dia 16/9 (quinta-feira), às 15h15, e traz orientações para resiliência e engajamento em um 

período de mudanças contínuas 

http://www.norminha.net.br/
https://www.sympla.com.br/abes-sw-conference-2021__1297949
https://www.sympla.com.br/abes-sw-conference-2021__1297949
https://www.sympla.com.br/abes-sw-conference-2021__1297949
https://toolk.com.br/
https://www.abesdigital.org.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Norminha 641, 16/09/2021 
     A nova diretoria do Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indús-

trias Químicas e Farmacêuticas 

de Bauru e Região (Sindquim-

bru), eleita no mês passado com 

97,88% dos votos, tomou posse 

nesta segunda-feira (13/09/ 

2021). Tendo como presidente 

Edson Dias Bicalho, que é pre-

sidente da diretoria cessante, vai 

administrar o Sindicato no perí-

odo 2021/2026. A nova diretoria 

é composta por 14 integrantes 

entre diretores efetivos e suplen-

tes e conselheiros fiscais. “Nes-

te momento, por causa da pan-

demia, não vamos fazer nenhum 

evento ou reunião ampliada, 

mas já estamos trabalhando”, 

conta Bicalho. 

     Apesar da pandemia e da 

precarização do trabalho, cres-

cente desde que a Reforma Tra-

balhista entrou em vigor, o setor 

químico é uma das poucas cate-

gorias que  não teve nenhum di- 

reito retirado. “Todas as negoci-

ações salariais, mesmo agora na 

pandemia, fechamos com a re-

posição da inflação medida pelo 

INPC. Demais benefícios todos 

também foram mantidos. Segui-

mos dialogando com o empre-

sariado e exercendo o poder de 

negociação coletiva” afirma Bi-

calho. 

     O Sindicato dos Químicos de 

Bauru e Região foi fundado em 

10 de setembro de 1989 e repre-

senta trabalhadores nas indús-

trias químicas; farmacêuticas; 

preparação de óleos vegetais e 

animais; perfumaria e artigo de 

toucador; resinas sintéticas; sa-

bão e velas; fabricação de álco-

ol, etanol, bioetanol e biocom-

bustível; explosivos; tintas e 

vernizes; fósforos; adubos e cor-

retivos agrícolas; defensivos a-

grícolas e materiais plásticos; 

matérias-primas para insetici- 

das e fertilizantes; abrasivos; ál-

calis; petroquímica; lápis, cane- 

 

Sindicato dos Químicos de Bauru e Região: nova 
diretoria toma posse para gestão 2021 a 2026 

tas e material de escritório; de-

fensivos animais e rerrefino de 

óleos minerais de Agudos, Are-

alva, Avaí, Balbinos, Bariri, Bau-

ru, Boa Esperança do Sul, Bo-

caina, Boracéia, Borebi, Guaran-

tã, Iacanga, Itaju, Itapuí, Jaú, 

Lençóis Paulista, Pederneiras, 

Pirajuí, Piratininga, Pongaí, Pre-

sidente Alves e Reginópolis. N 

 

Contratação ou dispensa de empregado por WhatsApp é 
caminho válido para justiça 

Norminha 641, 16/09/2021 
 

        A lei não prevê formalidade 

específica para comunicação da 

dispensa aos empregados. Com 

isso, salvo se houver previsão 

diferente no contrato de trabalho 

ou em norma coletiva, o aviso de 

dispensa pode ser feito de forma 

verbal ou escrita. Portanto, para 

especialistas em Direito Traba-

lhista é lícita a utilização do 

WhatsApp para tal finalidade, 

tanto por parte do empregado 

como pelo empregador. 

     "Tempos atrás, utilizava-se o 

telegrama e esse procedimento 

nunca foi questionado. Ele era 

um meio comumente utilizado 

para dar notícias muito boas ou 

muito ruins, que poderia ser a 

rescisão do contrato de trabalho, 

a morte de um parente ou feli-

citações pelas bodas ou um prê-

mio de um sorteio. E o Whats 

App já tem sido utilizado para a 

transmissão dessas mensa-

gens", explica Gisela. 

     A questão talvez seja o fato 

de que a formalidade, o rito, 

confere ao destinatário da men-

sagem uma ilusória sensação de  

Norminha 641, 16/09/2021 
*Maria Cibele de Oliveira 

Ramos Valença 

   A Lei 14.151, publicada em 12 

de maio de 2021, visou a pro-

teção da gestante e seu nasci-

turo, determinando que, durante 

o estado de emergência de saú-

de pública de importância naci-

onal decorrente do novo corona-

vírus, as gestantes fossem afas-

tadas de seus trabalhos presen-

ciais, podendo trabalhar remota-

mente, sem prejuízo da remune-

ração. 

     O Estado repassou aos em-

pregadores um ônus que não 

lhes pertence e que certamente 

causará reflexos futuros no mer-

cado de trabalho, criando ainda 

mais dificuldade de emprego, 

aumentando as dispensas e re-

duzindo as oportunidades em-

pregatícias para mulheres – prin 

 

 

proteção e cuidado. Mas esse e-

feito dependerá muito dos cos-

tumes e da cultura organizacio-

nal. "Em uma empresa cuja co-

municação é preponderante-

mente digital, em que a apro-

vação em processo seletivo já é 

feita por WhatsApp, a utilização 

dessa ferramenta para comuni-

car a resilição contratual pode 

ser vista como um procedimento 

absolutamente natural", conclui 

a advogada. 

     O trauma não decorre da fer-

ramenta utilizada para a dispen-

sa, mas do conteúdo da men-

sagem, que por si só já constitui 

uma má notícia, por mais res-

peitosa que seja a forma de co-

municá-la. 

     "Penso que o risco jurídico 

maior em relação ao emprego 

dessa ferramenta para a termi-

nação de contrato de trabalho é 

a comprovação de recebimento 

da mensagem pelo receptor, por 

cipalmente em idade gestacio-

nal, no mercado de trabalho já 

tão escasso. 

     A norma trouxe impactos o-

peracionais para diversas em-

presas que possuem emprega-

das – atualmente gestantes – e-

xercendo atividades inviabiliza-

das de serem realizadas remota-

mente, como nas indústrias, u-

nidades médicas e portos, por 

exemplo, tendo que contratar 

novos profissionais para o exer-

cício dessas funções durante o 

período de afastamento das ges-

tantes – muitas vezes, em início 

da gestação - e já vacinadas 

contra o COVID-19. 

     Neste cenário, já há decisões 

judiciais sobre o tema, onde há 

reconhecimento de que a Lei n.º 

14.151/21 não definiu a quem 

compete o pagamento dos salá-

rios daquelas empregadas cuja 

atividade profissional for incom-

patível com o trabalho à distân-

cia. 

     Foi considerada a proteção 

constitucional nesta seara, asse-

gurando o direito de todos à saú 

de, a proteção à maternidade, à 

família e à sociedade, cabendo 

destacar o dever do Estado de 

promover ações e políticas so-

ciais e econômicas para alcan-

çar tais fins, especialmente, por 

meio do Sistema de Seguridade 

Social, que tem por pilares a 

saúde e a previdência social. 

     Também é possível buscar a- 

 

 

 

que a prova da entrega, e muitas 

vezes até mesmo o dia e horário 

desta, podem gerar efeitos jurí-

dicos importantes na relação 

contratual", explica Gisela. A 

comprovação de recebimento do 

aviso de dispensa pode definir, 

por exemplo, a existência ou não 

de direito à estabilidade no em-

prego e o montante das verbas 

rescisórias. Nesse aspecto, ain-

da segundo a advogada, o velho 

e bom telegrama ou a carta es-

crita em papel A4, ainda confe-

rem maior segurança jurídica ao 

empregador, embora a compro-

vação da existência desses do-

cumentos, se necessária, irôni-

camente será feita de forma di-

gital, via upload em um pro-

cesso judicial eletrônico. 

N 
Gisela Freire, sócia na área 

Trabalhista do Cescon Barrieu 

Justiça do Trabalho julga os primeiros casos 
da Lei n.º 14.151/21 

poio na Convenção n.º 103, da 

Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), que dispõe que, 

em hipótese alguma, deve o em-

pregador ser tido como pessoal-

mente responsável pelo custo 

das prestações devidas às mu-

lheres que ele emprega quando 

se refere à maternidade. 

     Ainda existem precedentes 

no STF a respeito da prorro-

gação da licença maternidade (e, 

consequente, pagamento do sa-

lário maternidade) no caso dos 

prematuros, bem como existe a 

previsão do art. 394-A, §3º, da 

CLT, que trata do trabalho da 

gestante em ambientes insalu-

bres, que podem ser utilizados 

como analogia. 

     É preciso que as empresas 

estejam atentas a todas essas 

providências para garantir, as-

sim, a continuidade do seu ne-

gócio e a proteção das gestan-

tes. 

N 

 

Maria Cibele de Oliveira Ramos 

Valença, sócia das áreas traba-

lhista e previdenciária do FAS 

Advogados 

      

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Sinduscon Joinville realiza 1ª Feira de Emprego da Construção Civil 
Norminha 16/09/2021 
        O Sindicato da Indústria da 

Construção Civil de Joinville 

(Sinduscon) promoverá no sá-

bado (18/09), das 10h às 14h, 

no Ginásio do Serviço Social do 

Comércio de Joinville (Sesc), a 

1ª Feira de Emprego e Oportu-

nidades da Construção Civil 

para os interessados em uma 

oportunidade de trabalho nas 

maiores construtoras da cidade.  

     O objetivo é divulgar as pos-

sibilidades de carreira e as va-

gas disponíveis no setor, além 

de cadastrar o currículo dos pro-

fissionais que estão fora do mer-

cado de trabalho, querem uma 

recolocação ou mudanças na 

profissão e jovens à procura do 

primeiro emprego. 

     Organizado pelo Grupo de 

RH do Sinduscon Joinville, o e-

vento conta com a parceria do 

Serviço Social da Indústria da 

Construção Civil (Seconci Join-

ville), Federação das Indústrias 

do Estado de Santa Catarina (Fi-

esc), serviço Social da Indústria 

(Sesi)Serviço Nacional de Apren 

dizagem Industrial (Senai), Se- 

Pesquisadores da Fundacentro apresentam projetos em Conversa Intramuros 
cular na população estudada. 

Também pretende subsidiar a-

ções para melhorar as condi-

ções de trabalho e saúde desses 

trabalhadores. 

     Para tanto, realizam-se aná-

lises estatísticas referentes à 

morbidade geral (queixas de 

saúde), morbidade acidentária 

(assalto) e morbidade 

específica(queixas 

osteomusculares). O banco de 

dados, de 2016, utili-zado pela 

pesquisa atual, conta com um 

universo de 1.297 tra-

balhadores, sendo 795 motoris-

tas e 502 cobradores. Entre os 

motoristas, 93,7% percebem 

que o trabalho causa estresse, 

tensão ou fadiga. Entre os co-

bradores, a percepção é de 91, 

5%. 

     Os agentes estressantes rela-

cionados às condições de traba-

lho foram trânsito intenso, pista 

com condições ruins, vibração, 

ruído e medo de assalto. Já em 

relação às condições de saúde, 

os relatos apontam queixas os-

teomusculares e problemas au-

ditivos, além de pressão alta pa-

ra cobradores. A ocorrência de 

pausas durante o trabalho e o 

tempo de sono igual ou maior a 

8h foram considerados fatores 

protetivos, assim como maior 

tempo de exercício da profissão 

no caso dos motoristas. 

     “Os resultados encontrados 

até o momento mostram associa 

ção entre as condições de tra-

balho e as queixas de saúde re-

latadas. Após o término das aná-

lises previstas  será possível es- 

 

 

cretaria de Assistência Social 

(SAS), Centro Público de Aten-

dimento ao Trabalhador (Cetap), 

Sesc e tem o patrocínio da Kro-

na. As empresas parceiras são 

Axia Vectra, CHF, Convisa, Cron 

Engenharia, Grupo Estrutura, 

Hacasa, Incorposul, Irineu Imó-

veis, LHW, Ogliari, Perville, 

Rôgga, Roma e Viplan. 

     Durante a Feira, as constru-

toras associadas ao sindicato 

estarão no local para auxiliar no 

cadastramento dos currículos, 

repassar orientações profissio-

nais aos candidatos e, eventual-

mente, realizar entrevistas de 

emprego. O público também re-

ceberá informações sobre ges-

tão de carreira, treinamentos e 

cursos profissionalizantes. 

     No local, haverá espaço kids 

para que as crianças possam se 

divertir enquanto os pais preen-

chem os cadastros profissio-

nais. Os interessados em se 

candidatar a vagas na indústria 

da construção civil devem levar 

seus documentos pessoais: RG, 

CPF e Carteira de Trabalho (CT 

PS),  se  possuir.  Caso tenham 

 

Estudos abrangem saúde de trabalhadores rodoviários e 
professores, além de condições seguras de pintura imobiliária 

tabelecer propostas visando me-

lhoria das condições de trabalho 

e saúde dos trabalhadores rodo-

viários”, afirma Cristiane Gal-

vão. 

     Professores 

     O projeto “Caminhos para a 

melhoria das condições de tra-

balho e saúde dos professores 

na perspectiva das políticas pú-

blicas”, coordenado pelo histo-

riador e doutor em Saúde Públi-

ca pela USP, Jefferson Peixoto, 

é uma pesquisa de natureza 

quali-quantitativa, dividida em 

três eixos: estatístico-epidemio-

lógico, bibliográfico e empírico. 

     Pretende-se gerar conheci-

mento a respeito de políticas pú-

blicas que incidem sobre as 

condições de trabalho e saúde 

dos professores. Para tanto, os 

resultados encontrados pelos 

três eixos da pesquisa subsidia-

rão a elaboração de um docu-

mento proposta com sugestões 

para reduzir os altos índices de 

afastamento relacionados ao tra-

balho entre professores. 

     Atualmente o projeto prepara 

a  fase  de entrevistas  com pes- 

 

 

experiências anteriores no setor 

ou cursos na área, é interessante 

informar também. 

     A 1ª Feira de Emprego e O-

portunidades da Construção Ci-

vil seguirá os protocolos de bi-

ossegurança estabelecidos pe-

los órgãos de saúde pública e 

vigilância sanitária para evitar a 

disseminação do novo corona-

vírus (Covid-19). A organização 

fará o controle de público, dis-

tanciamento e fornecerá álcool 

em gel. O uso de máscaras será 

obrigatório. 

     Banco de talentos da cons-

trução civil  

     A coordenadora do Grupo de 

RH do Sinduscon Joinville, Na-

nelise Maes Cerutti, diz que a 

realização do evento vai resultar 

em um banco de talentos da 

construção civil e agilizar os 

processos de contratação de 

mão de obra. 

     “O setor da construção civil é 

um dos principais responsáveis 

pela geração de emprego e ren-

da no país e queremos facilitar o 

contato entre trabalhadores e 

empresas  de Joinville  e região. 

 

quisadores que estudam o uni-

verso de trabalho e saúde dos 

professores. Paralelamente ela-

bora os textos relativos aos ei-

xos estatístico-epidemiológico e 

bibliográfico. Esse último traça 

um panorama das condições de 

trabalho e saúde dos professo-

res da educação básica, do Ensi-

no Superior, de atividades de 

Ensino a Distância (EaD) e da 

Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). 

     Também já fomentou a publi-

cação de dois artigos: “Under-

studied school teachers’ work/ 

life balance and everyday life ty-

pologies” em Chronobiology In-

ternational; e “Predição de ab-

senteísmo docente na rede pú-

blica com machine learning” na 

Revista de Saúde Pública. Ou-

tros dois trabalhos foram apro-

vados e estão em vias de publi- 

cação: “O perfil das publicações 

sobre condições de trabalho e 

saúde dos professores: um a-

porte para (re) pensar a lite-

ratura” em Saúde e Sociedade; e 

“Condições de trabalho e saúde 

de  professores  universitários: 

Além de divulgar as vagas que 

estão abertas, faremos o cadas-

tramento dos currículos para 

funções operacionais, adminis-

trativas, de projetos, engenharia, 

arquitetura etc. A intenção é mo-

vimentar toda a cadeia do setor 

construtivo”, explica Annelise. 

     As informações reunidas du-

rante a 1ª Feira de Emprego e O-

portunidades da Construção Ci-

vil ficarão centralizadas no Sin-

duscon e poderão ser consul-

tadas pelas empresas associa-

das sempre que houver a ne-

cessidade de contratação. 

     O presidente do Sinduscon 

Joinville, Bruno Cauduro, diz 

que o setor imobiliário está a-

quecido, com crescimento nas 

vendas e lançamentos desde o 

ano passado e saldo positivo na 

geração de empregos no setor. 

     “A oportunidade é excelente 

para quem busca uma colocação 

profissional na construção civil. 

Há possibilidades de cresci-

mento na carreira e a Feira vai 

mostrar o potencial que as em-

presas da cidade têm a ofere-

cer”. N CBIC 

um olhar para os docentes da 

área de jornalismo” nos anais do 

44° Congresso Brasileiro de Ci-

ências da Comunicação. 

     Pintura imobiliária 

     O projeto “Pintura imobiliária 

em condições seguras e saudá-

veis”, coordenado pela enge-

nheira agrônoma e de segurança 

do trabalho e mestre em Avalia-

ção de Impactos Ambientais, 

Cristiane Paim da Cunha, busca 

compreender os riscos associa-

dos a essa atividade e apoiar 

pintores profissionais a desen-

volvê-la de forma segura e sau-

dável. 

     O estudo nasceu de uma de-

manda do Movimento Brasil por 

um Pintor Melhor e da Associa-

ção Brasileira dos Pintores Pro-

fissionais por meio do Fale Co-

nosco da Fundacentro, em que 

se solicitou a colaboração da 

instituição frente aos riscos e-

xistentes, como exposição de 

produtos químicos e poeiras, 

quedas, choques, má ergono-

mia. Pretende-se identificar a 

percepção de riscos dos traba-

lhadores, as medidas preventi-

vas adotadas e as condições de 

saúde. Também serão identifica-

dos os produtos químicos e a 

qualidade da comunicação de 

perigos em rótulos e ficha de 

dados de segurança. 

     Os pesquisadores avaliarão 

os riscos associados à atividade 

de pintura imobiliária e preten-

dem sugerir medidas preventi-

vas, especialmente voltadas pa-

ra quedas, problemas musculo-

esqueléticos e danos à saúde 

associados a exposições a su-

bstâncias químicas. N 

 

Norminha 641, 16/09/2021 
      A Fundacentro realizou mais 

uma Conversa Intramuros, en-

contro interno para o comparti-

lhamento, debate e reflexões so-

bre projetos da instituição em 

andamento. Três estudos foram 

apresentados: “Perfil de morbi-

dade dos trabalhadores rodoviá-

rios da região metropolitana de 

Salvador”; “Caminhos para a 

melhoria das condições de tra-

balho e saúde dos professores 

na perspectiva das políticas pú-

blicas”; e “Pintura imobiliária 

em condições seguras e saudá- 

veis”. O bate-papo ocorreu em 

24 de agosto, em formato vir-

tual. 

     Trabalhadores rodoviários 

     O projeto “Perfil de mórbida-

de dos trabalhadores rodoviá-

rios da região metropolitana de 

Salvador”, coordenado pela mé-

dica e doutora em Ciências pelo 

Departamento de Pneumologia 

da Faculdade de Medicina da U-

niversidade de São Paulo (USP), 

Cristiane Galvão, busca analisar 

as influências das condições de 

trabalho nas queixas de saúde 

geral e o desconforto osteomus- 

http://www.norminha.net.br/
https://ativa.ead.guru/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07420528.2020.1808010
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07420528.2020.1808010
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07420528.2020.1808010
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07420528.2020.1808010
https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/187647
https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/187647
https://www.revistas.usp.br/rsp/article/view/187647
https://cbic.org.br/es_ES/sinduscon-joinville-realiza-1a-feira-de-emprego-da-construcao-civil/?utm_campaign=cbic_hoje_13092021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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assumir as responsabilidades 

desta função, já que não é uma 

tarefa tão simples. 

     O líder trabalha com os re-

sultados de sua equipe e, claro, 

é desafiador encontrar o cami-

nho para motivar e engajar o ti-

me de colaboradores. E engana-

se quem pensa que o autori-

tarismo é o caminho. 

     Esse tipo de liderança tem se 

tornado cada vez mais obsoleto. 

Hoje, as lideranças de sucesso 

priorizam a comunicação e a-

proximação dos talentos, que a-

judam a alcançar as metas esta-

belecidas. 

     Neste artigo, entenda sobre 

as principais responsabilidades 

desse profissional, fundamental 

para qualquer empresa. Aqui vo-

cê vai encontrar: 

     - Características de um bom 

líder 

     - Principais responsabilida-

des 

     - Como melhorar a liderança 

em seu negócio 

Características de um bom líder 

     Para assumir a liderança de 

uma equipe é fundamental ser 

uma pessoa proativa e que saiba 

lidar com as diferenças, a fim de 

obter um bom relacionamento 

interpessoal. 

     O fator comunicação é es-

sencial na liderança, já que é 

preciso conhecer profundamen-

te a equipe, os pontos fortes, os 

limites e os aspectos a serem 

melhorados. E isso só é possível 

através do diálogo constante. 

     Essa  intimidade com  o time 

Norminha 641, 16/09/2021 
   A síndrome da talidomida teve 

início no Brasil entre os anos de 

1957 a 1994, devido ao uso da 

droga medicamentosa talidomi-

da para mulheres em idade fértil 

onde registrou-se o nascimento 

de milhares de crianças com 

múltiplas malformações graves. 

A principal delas é a focomelia, 

uma atrofia congênita dos bra-

ços e das pernas que faz com 

que os membros sejam mais 

curtos e deformados e também 

casos de malformações nos ór-

gãos internos.  

     Com isso, o governo se res-

ponsabilizou e foi criado um be-

nefício mensal chamado Pensão 

especial vitalícia da Síndrome da 

Talidomida e também foi criada 

uma lei que determina o paga-

mento de uma indenização por 

danos morais aos portadores 

dessa síndrome. 

 

 

lhar analítico e bom senso. O 

autoritarismo neste momento 

não tem espaço. Hoje, as lide-

ranças devem assumir um papel 

de condutor, de exemplo e de fa-

cilitador dos processos, ensi-

nando e melhorando o trabalho 

colaborativo. 

Veja agora as principais 

responsabilidades desse 

profissional: 

     – Garantir a produtividade da 

equipe: é responsabilidade do 

líder garantir que sua equipe se-

ja produtiva, acompanhando os 

processos, entendendo as limi-

tações e ajudando nas dificulda-

des. 

      - Definir metas: é importante 

que o líder trace as metas que 

deseja alcançar com o time, dei-

xando claro o caminho que deve 

ser construído por todos, qual o 

Pesquisador visitante da Fundacentro 
explica funcionalidades do EndNote 

 
Evento foi oferecido ao público interno da instituição 

papel de cada um e o prazo que 

isso deve ser alcançado. Vale 

ressaltar que essas metas devem 

ser claras e atingíveis, pois me-

tas irreais desmotivam a equipe. 

     – Manter um clima organiza-

cional sadio: também é impor-

tante ser analítico e prezar sem-

pre pelo bom clima organiza-

cional entre todos, auxiliando no 

que for preciso entre as ope-

rações. 

     – Promover a melhoria con-

tínua de seus colaboradores: a 

motivação pelo crescimento 

pessoal e profissional também 

deve ser realizada pelo líder, 

mostrando possibilidades na á-

rea em que atua, bem como pos-

sibilidades de crescer dentro da 

empresa. N 

REALIZARTE 

 

revenda de combustíveis". 

     O projeto, de caráter multi-

disciplinar, realiza um estudo 

caso-controle sobre a avaliação 

da exposição ocupacional a 

benzeno em trabalhadores de 

postos de revenda de combus-

tíveis (PRC), localizados nas re-

giões metropolitanas de São 

Paulo e Belo Horizonte, e a ca-

racterização dos riscos de de-

senvolvimento de câncer relacio 

nado ao trabalho. N 

como criar e organizar referên-

cias em grupos ou bibliotecas, 

que podem ser importadas dire-

tamente dos bancos de dados de 

livre acesso, tais como PubMed, 

SciELO e Lilacs. 

     Programa de Bolsas IDEIA 

     Rodrigo Mendes Pereira é 

pesquisador visitante da Funda-

centro e faz parte do Programa 

de Bolsas IDEIA. Dentro do pro-

grama, Pereira atua no projeto 

de pesquisa sobre "Avaliação e 

controle de risco em postos de  

Norminha 641, 16/09/2021 
         Ao longo dos dois últimos 

meses, a Fundacentro tem pro-

movido uma série de oficinas 

on-line sobre bases de dados e 

gerenciadores. Resultado do 

Programa de Bolsas IDEIA (Inte-

gração, Desenvolvimento e Ino-

vação em Pesquisa), a oficina, 

realizada em 27 de agosto, abor-

dou o tema “Passo a passo para 

utilização do EndNote Web no 

gerenciamento de referências 

bibliográficas”. 

     O EndNote é um software de 

gestão bibliográfica para a pu-

blicação de artigos científicos. 

Durante a oficina, Rodrigo Men-

des Pereira esclareceu que o 

programa permite armazenar, 

gerenciar e citar referências bi-

bliográficas a partir de um editor 

de texto (word ou open office). 

     Pereira ainda explicou como 

realizar o cadastro na versão on-

line,  como instalar  o plug-in  e 

 

 

 

fará com que as estratégias se-

jam mais assertivas, que as fun-

ções sejam delegadas em tarefas 

específicas, de acordo com o 

perfil de cada colaborador. Sem 

falar que isso também propicia o 

entendimento dos momentos de 

pausas, o que é fundamental pa-

ra o equilíbrio. 

     Outro ponto importante é sa-

ber valorizar os funcionários. 

Até porque, lideranças que não 

conseguem reter talentos des-

perdiçam tempo e dinheiro. No 

primeiro ponto fica mais difícil 

criar afinidade com uma equipe 

rotativa. E os processos seleti-

vos são mais um custo finan-

ceiro para a empresa. 

Principais responsabilidades 

     Ter um cargo de liderança é 

assumir muitas responsabilida- 

des, o que vai exigir firmeza, o- 

     A pensão especial vitalícia da 

síndrome da talidomida é ampa-

rada pela Lei 7.070, de 20 de 

dezembro de 1982, que dispõe 

sobre a pensão especial, men-

sal, vitalícia e intransferível por 

danos físicos e estéticos devida 

aos portadores da Síndrome da 

Talidomida.  

     A indenização por danos mo-

rais aos portadores dessa sín- 

drome está prevista na Lei 12. 

190/10, regulamentada pelo De- 

creto nº 7.235/2010, estabelece 

normas para o pagamento da in-

denização por dano moral às 

pessoas com deficiência física 

decorrente do uso da talidomi-

da. 

     O benefício é administrado 

pelo INSS e para receber o bene-

fício ou a indenização deve ser 

feita uma solicitação direto ao IN 

SS, quando o INSS nega o pedi- 

do de indenização ou pensão vi- 

 

Síndrome da Talidomida 
Indenização e Pensão Vitalícia 

 

 

talícia aos portadores de síndro-

me da talidomida é possível re-

correr à justiça para mudar a de-

cisão do INSS. N 

TEXTO: Assistente Jurídico: 

Jeferson Ferreira da Silva 

Assistente Jurídico: Vanessa 

Bispo Sales 

 

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 

 

 

 

Norminha 641, 16/09/2021 
     O papel da liderança é funda-

mental para os bons resultados 

de uma empresa. Isso porque, o 

líder funciona como o elo mais 

forte entre os colaboradores e os 

objetivos do negócio. 

   Assim, o profissional dessa á-

rea precisa estar preparado para  

Líder de equipe: quais as suas principais responsabilidades? 

http://www.norminha.net.br/
https://ativa.ead.guru/
https://realizartepalestras.com.br/lider-de-equipe-quais-as-suas-principais-responsabilidades/?utm_campaign=lider_de_equipe_quais_as_suas_principais_responsabilidades&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://scielo.org/
https://lilacs.bvsalud.org/
https://endnote.com/
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eSocial, o bicho que não é papão 
Atendendo nosso pedido, Navarro justifica que o “eSocial não é um bicho papão” 

Norminha 641, 16/09/2021 
José Luis Garcia Navarro* 

     E aí crianças...... Como vocês estão? 

     Aqui está tudo em ordem. 

     Vamos falar de Bicho Papão............ 

     É ele mesmo, o Novo eSocial Versão S-1.0, não é camionete 

não...... kkkkk 

     Vejamos: 

     LEIAUTES DO eSOCIAL 

     Versão S-1.0 (consolidada até NT nº 03/2021) 

     (aprovada pela Portaria Conjunta nº 82, de 10/11/2020 – DOU de 

11/11/2020) 

     Observações:  

     1) Implantação no ambiente de produção: 19/07/2021 

     2) Período de convivência de versões (2.5 e S-1.0): 19/07/2021 

a 09/03/2022 

     AGOSTO DE 2021 

     Crianças, agora o evento de SST, S-2240 - Condições Ambientais 

do Trabalho – Agentes Nocivos nada mais é que um PPP, isto mes-

mo, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. 

     Fácil, fácil para as empresas que cumpriram ou irão cumprir rigo-

rosamente os preceitos legais do Decreto nº 3.048/99 e a Instrução 

Normativa nº 77/2015. 

     Simples demais.  

     Como simples demais Navarro, tá doidão é? 

     Tô não. 

     Conforme Decreto nº 3.048/99, temos o seguinte: 

     Art. 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológi-

cos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade 

física, considerados para fins de concessão de aposentadoria espe-

cial, consta do Anexo IV. 

     E qual é o Anexo IV Navarro? 

     Tá na mão. 

REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

ANEXO IV 

CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES NOCIVOS 

CODIG

O 

AGENTE NOCIVO TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO 

1.0.0 AGENTES QUÍMICOS   

O que determina o direito ao benefício é a exposição 

do trabalhador ao agente nocivo presente no 

ambiente de trabalho e no processo produtivo, em 

nível de concentração superior aos limites de 

tolerância estabelecidos. 

O rol de agentes nocivos é exaustivo, enquanto que 

as atividades listadas, nas quais pode haver a 

exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo 

Decreto nº 3.265, de 29.11.99) 

 

1.0.1 ARSÊNIO E SEUS COMPOSTOS  

a) extração de arsênio e seus compostos tóxicos; 

b) metalurgia de minérios arsenicais; 

c) utilização de hidrogênio arseniado (arsina) em 

sínteses orgânicas e no processamento de 

componentes eletrônicos;  

d) fabricação e preparação de tintas e lacas; 

e) fabricação, preparação e aplicação de inseticidas, 

herbicidas, parasiticidas e raticidas com a utilização 

de compostos de arsênio; 

f) produção de vidros, ligas de chumbo e 

medicamentos com a utilização de compostos de 

arsênio; 

g) conservação e curtume de peles, tratamento e 

preservação da madeira com a utilização de 

compostos de arsênio 

25 ANOS 

E assim sucessivamente 

     Seguindo ainda, somente em caráter informativo, as empresas 

deverão elaborar o LTCAT de acordo com o Artigo 262 da Instrução 

Normativa nº77/2015, que diz: 

     Art. 262. Na análise do Laudo Técnico de Condições Ambientais 

do Trabalho - LTCAT, quando apresentado, deverá ser verificado se 

constam os seguintes elementos informativos básicos constitutivos: 

     I -  se individual ou coletivo; 

     II - identificação da empresa; 

     III - identificação do setor e da função; 

     IV - descrição da atividade; 

     V - identificação de agente nocivo capaz de causar dano à saúde 

e integridade física, ARROLADO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA; 

     VI - localização das possíveis fontes geradoras; 

     VII - via e periodicidade de exposição ao agente nocivo; 

  VIII - metodologia e procedimentos de avaliação do agente nocivo; 

     IX - descrição das medidas de controle existentes; 

     X - conclusão do LTCAT; 

 

 

     XI - assinatura e identificação do médico do trabalho ou enge-

nheiro de segurança; e 

     XII - data da realização da avaliação ambiental. 

     Navarro, como assim AGENTE NOCIVO ARROLADO NA LEGIS-

LAÇÃO PREVIDENCIÁRIA?  

     Não é a Insalubridade ou Periculosidade? 

     Não, são AGENTES NOCIVOS mencionados no Anexo IV, do De-

creto nº 3.048/99, já acima mencionado, seu orelhudo. 

     Veja que a própria Instrução Normativa nº 77/2015 diz: 

     Art. 277. São consideradas condições especiais que prejudicam 

a saúde ou a integridade física, conforme definido no Anexo IV do RP 

S, a exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à 

associação de agentes, em concentração ou intensidade e tempo de 

exposição que ultrapasse os limites de tolerância estabelecidos se-

gundo critérios quantitativos, ou que, dependendo do agente, torne 

a simples exposição em condição especial prejudicial à saúde, se-

gundo critérios de avaliação qualitativa. 

     E mais, quando tú fazeres as avaliações tem que seguir rigorosa-

mente o seguinte: 

     Art. 279. Os procedimentos técnicos de levantamento ambiental, 

ressalvadas as disposições em contrário, deverão considerar: 

     I -  a metodologia e os procedimentos de avaliação dos agentes 

nocivos estabelecidos pelas Normas de Higiene Ocupacional - NHO 

da FUNDACENTRO; e 

     II - os limites de tolerância estabelecidos pela NR-15 do MTE. 

     Agora pirei de vez. Estais me confundindo. 

     O que tem a ver isso tudo acima com o Novo eSocial S-1.0? 

     Menino, menino........... 

     Vou te explicar. 

     Quando analisamos o evento de SST, S-2240 - Condições Ambi-

entais do Trabalho - Agentes Nocivos, podemos verificar o seguinte 

nos seus Registros. 

     No Registro 19 - Informações relativas ao ambiente de trabalho, 

o mesmo pede no Registro 21 a Descrição do lugar administrativo, 

na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador exerce 

suas atividades laborais. 

     Se você consultar o Anexo XIV, no PPP, sobre as Instruções de 

preenchimento, temos o seguinte, no subitem: 
 

13.3 Setor 

Lugar administrativo na estrutura organizacional da 

empresa, onde o trabalhador exerce suas atividades 

laborais, com até 15 (quinze) caracteres 

alfanuméricos. 

 

13-LOTAÇÃO E ATRIBUIÇÃO 

13.1 Período 13.2 

CNPJ/CEI 

13.3 

Setor 

13.4 

Cargo 

13.5 

Função 

13.6 

CBO 

13.7 Cód. 

GFIP 

     Eita Navarro, é mesmo, já começou as coincidências. 

     E tem mais coincidências? 

     Tem, e muita. 

     Vamos a mais um exemplo: 

     No Registro 24, no tocante a Descrição das atividades desempe-

nhadas, o Registro 25 pede o seguinte: 

     Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo tra-

balhador, por força do poder de comando a que se submete. As ativi-

dades deverão ser escritas com exatidão, e de forma sucinta, com a 

utilização de verbos no infinitivo impessoal. Ex.: Distribuir panfletos, 

operar máquina de envase, etc. 

     E nas instruções de preenchimento do PPP, o que diz: 

14.2 

Descrição 

das 

Atividades 

Descrição das atividades, físicas ou mentais, realizadas pelo 

trabalhador, por força do poder de comando a que se 

submete, com até 400 (quatrocentos) caracteres alfanumé-

ricos. 

As atividades deverão ser descritas com exatidão, e de forma 

sucinta, com a utilização de verbos no infinitivo impessoal. 

     Como se diz em novelas, “qualquer semelhança seria mera coin-

cidência”........ kkkkkkkkk 

     Percebeu que o eSocial, na questão dos Registros do evento S-

2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos se pa-

rece muito com um PPP? 

     Vamos agora aos agentes nocivos do Esocial. 

     No Registro 26 diz:  Informar o código do agente nocivo ao qual 

o trabalhador está exposto. Preencher com números e pontos. Caso 

não haja exposição, informar o código [09.01.001] (Ausência de a-

gente nocivo ou de atividades previstas no Anexo IV do Decreto 

3.048/1999). 

     Sendo que no Registro 27 diz: Validação: Deve ser um código vá-

lido e existente na Tabela 24. Não é possível informar nenhum outro 

código de agente nocivo quando houver o código [09.01.001]. 

 

 

     Vixe Maria........... 

     O que diz essa Tabela 24, pelo amor de Deus? 

     Calma criança, essa tabela nada mais é que uma versão melho-

rada do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99.  

Tabela 24 - Agentes Nocivos e Atividades - Aposentadoria Especial 

 

     Só para exemplificar: No Anexo IV. 

1.0.1 ARSÊNIO E SEUS COMPOSTOS   

a) extração de arsênio e seus compostos tóxicos; 

b) metalurgia de minérios arsenicais; 

c) utilização de hidrogênio arseniado (arsina) em sínteses 

orgânicas e no processamento de componentes eletrônicos;  

d) fabricação e preparação de tintas e lacas; 

e) fabricação, preparação e aplicação de inseticidas, herbicidas, 

parasiticidas e raticidas com a utilização de compostos de 

arsênio; 

f) produção de vidros, ligas de chumbo e medicamentos com a 

utilização de compostos de arsênio; 

g) conservação e curtume de peles, tratamento e preservação da 

madeira com a utilização de compostos de arsênio 

25 

anos 

     Na Tabela 24 

 

     Verdade Navarro...... 

     E porque no Anexo IV diz Arsênio e seus compostos com esses 

montes de alíneas e na Tabela 24 somente diz Arsênio e seus com-

postos?? 

     Porque, em 29/11/1999 foi publicado o seguinte: O rol de agentes 

nocivos é exaustivo, enquanto que as atividades listadas, nas quais 

pode haver a exposição, é exemplificativa. (Redação dada pelo De-

creto nº 3.265, de 29.11.99 

     Quer dizer o seguinte, se o Arsênio está presente no ambiente não 

importa que esteja configurada no procedimentos abaixos. 

a) extração de arsênio e seus compostos tóxicos; 

b) metalurgia de minérios arsenicais; 

c) utilização de hidrogênio arseniado (arsina) em sínteses orgânicas 

e no processamento de componentes eletrônicos;  

d) fabricação e preparação de tintas e lacas; 

e) fabricação, preparação e aplicação de inseticidas, herbicidas, pa-

rasiticidas e raticidas com a utilização de compostos de arsênio; 

f) produção de vidros, ligas de chumbo e medicamentos com a utili-

zação de compostos de arsênio; 

g) conservação e curtume de peles, tratamento e preservação da ma-

deira com a utilização de compostos de arsênio 

     A simples presença no ambiente já caracteriza o contato com os 

Agentes Nocivos. 

     Não tenham medo do Bicho Papão do eSocial S-1.0, ele é sim-

plesmente o preenchimento de um PPP – Perfil Profissiográfico Pre-

videnciário. 

     Importante frisar criança.... 

     Tem que seguir rigorosamente os preceitos legais. 

     Agora:  

     Nana nenê 

     Que o Navarro vem sossegar 

     Papai foi na roça 

     Mamãe foi trabalhar 
 

     Nana nenê 

     Que eSocial não vai lhe pegar 

     Papai foi na roça 

     Mamãe foi trabalhar 
 

     Bicho papão 

     Sai de cima do telhado 

     Deixa esse menino 

     Preencher o eSocial sossegado.  Kkkkkkkkkkkkkkkk 

     Abraços a todos. 
 

JOSÉ LUIS GARCIA NAVARRO; Advogado. Engenheiro de Minas. 

Engenheiro de Segurança do Trabalho. Especialista em Gestão Integrada: 
Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente. MBA em Engenharia de Petróleo 

e Gás Natural. Ex Perito Trabalhista nas Varas do Trabalho do 15ª TRT por dez 
anos. Assistente Técnico em Pericias Trabalhista. Consultor em Higiene 

Ocupacional e Elaboração de Laudos para empresas de grande porte.  

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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É hora da retomada 
Norminha 641, 16/09/2021 
Por Luiz Vicente Suzin* 

              Em quase dois anos de 

pandemia, a humanidade ainda 

aprende às duras penas como 

enfrentar a traiçoeira doença da 

covid-19 e, ainda, entender a in-

crível variedade de sequelas e e-

feitos colaterais que acometem 

grande parte dos infectados. A 

ciência e a medicina procuram 

respostas e as incertezas ainda 

são muitas. Uma das poucas 

certezas é que o novo coronaví-

rus e suas variantes vieram para 

ficar e exigirão campanhas anu-

ais de controle e combate como 

ocorre, há décadas, por exem-

plo, com a gripe. 

     Compreender essa realidade 

é crucial para um movimento 

que a sociedade brasileira preci-

sa colocar em marcha: a reto-

mada. É imperativo vencer o i-

mobilismo parcial que a pande-

mia impôs e retomar plenamente 

o curso de todas as atividades 

humanas em todos os setores da 

economia – sempre adotando o 

protocolo de prevenção à doen-

ça e proteção à saúde, já inter-

nalizado na conduta das pes-

soas. 

     A retomada tem o apoio e o 

protagonismo das cooperativas, 

seja na oferta de bens e serviços, 

crédito e tecnologia ou nos pro-

gramas próprios de expansão e 

investimento. As entidades em-

presariais e os organismos esta-

tais identificaram – e os empre-

sários e empreendedores confir-

maram – a existência de milha-

res de projetos de investimentos 

definidos e estruturados para 

entrarem em execução. E o que 

é mais importante: esses proje-

tos têm recursos assegurados, 

próprios ou contratados, para 

serem concretizados. 

    Não é necessário esperar me-

lhorar o ambiente de negócios 

nem esperar fortificar a taxa de 

confiança para executar esses 

projetos. A hora é aqui e agora. 

O empresário brasileiro prova-

velmente é o mais resiliente do 

planeta, pois foi temperado com 

certo grau de incertezas amal-

gamado pelas crises que cíclica-

mente surgem no cenário brasi-

leiro. 

     Os agentes econômicos já 

perceberam que os mercados 

estão pedindo novos investi-

mentos no campo e na cidade, 

na indústria e no comércio, nos 

serviços e nas tecnologias, na 

infraestrutura e na planificação 

de programas de desenvolvi-

mento regional integrados e 

sustentáveis. Em todas essas á-

reas há uma cooperativa a fo-

mentar investimentos. 

     No setor primário, são milha-

res os projetos para expansão da 

base produtiva em pecuária, 

grãos, frutas, lácteos, etc., en-

volvendo granjas, lavouras, ge-

nética e pequenas agroindús-

trias. Nas cidades, as indústrias 

e hospitais sentem a crescente e 

benéfica pressão da demanda. 

Escassez de mão de obra e a 

falta de matéria-prima revelam, 

em muitas regiões, como foi 

precipitada e mal planejada a 

interrupção ou diminuição da 

produção de insumos (especial-

mente o aço) e bens de consu-

mo, no início da pandemia, 

quando sua dimensão e comple-

xidade ainda eram desconheci-

das. 

     O investimento em infraes-

trutura é outra poderosa ferra-

menta para dinamizar a econo-

mia, combater o desemprego e 

interiorizar o desenvolvimento. 

Em face dos desajustes fiscais e 

da falta de fôlego do governo pa-

ra investir, as parcerias público-

privadas (PPP) surgem como al-

ternativas capazes de colocar 

capitais privados a serviço da 

melhoria das condições da lo-

gística de transportes, comuni-

cações, portos, etc. 

     Enfim, o Brasil deve retornar 

aos trilhos em busca do tempo 

perdido. N Carnetec 

 

Sobre o autor 

Luiz Vicente Suzin é presidente 

da Organização das 

Cooperativas do Estado de 

Santa Catarina (Ocesc) 

Acidentes elétricos matam 402 pessoas no Brasil no primeiro semestre de 2021 

Norminha 641, 16/09/2021 
   Os acidentes com energia elé-

trica, abrangendo choques elé-

tricos, incêndios por sobrecarga 

e descargas atmosféricas (rai-

os), atingiram a marca de 759 o-

corrências no primeiro semestre 

de 2021 – e 402 mortes –, se-

gundo dados recentes da Asso-

ciação Brasileira de Conscienti-

zação para os Perigos da Eletri-

cidade (Abracopel). Somente os 

choques somaram o número de 

441, resultando na perda de 355 

vidas – 86 pessoas consegui-

ram se recuperar. 

     Os dados revelam uma ten-

dência de aumento comparado 

com 2020, quando foram apon-

tados 741 acidentes e 398 óbi-

tos, mas ainda menor que o ano 

de 2019, por exemplo, com 826 

ocorrências e 434 notas de fale-

cimentos. E, para agravar ainda 

mais a situação, há um dado 

bem preocupante: as mortes por 

choque elétrico foram maiores 

do que as mortes em incêndios 

por sobrecarga. 

     De acordo com a pesquisa da 

Abracopel, grande parte dos aci-

dentes com choques elétricos 

ocorreram nas residências, local 

que, teoricamente, as pessoas 

se sentem mais seguras. Con-

forme o levantamento, foram 

dentro dos lares 133 acidentes e 

116 mortes. Em 2020, foram 

127, ao todo; e, em 2019, 138. 

     Dado que o primeiro semes-

tre de 2021 trouxe a flexibiliza-

ção do isolamento social e que a 

vacinação esteja caminhando a 

passos largos, as pessoas estão 

passando mais tempo fora de 

casa. “No ano passado, como 

muitas empresas adotaram o te-

letrabalho, foi possível que os 

cidadãos olhassem mais de per-

to os problemas da casa, obser-

vando as situações de risco e fa-

zendo os consertos necessá-

rios”, explica o diretor-executivo  

 
 

 

 
Mortes por choque elétrico foram maiores que mortes em 

incêndios por sobrecarga. Dispositivo DR, que evita 
instantaneamente estes incidentes, é recomendado por 

especialista. 

e engenheiro da Abracopel Ed-

son Marinho. 

     Em sua perspectiva, é por is-

so que os acidentes não aumen-

taram. “Mas agora estão voltan-

do”, diz Marinho, que alerta: é 

preciso prestar atenção em deta-

lhes banais, como, por exemplo, 

tomadas, fios soltos, extensões, 

entre outros. 

     Outro contratempo está nas 

instalações elétricas de residên-

cias mais antigas, que possuem 

somente fusíveis ou disjuntores 

para a proteção, como explica 

Fábio Amaral, engenheiro eletri-

cista e diretor da Engerey, em-

presa curitibana especializada 

na montagem de painéis elétri-

cos que atende todo o Brasil. 

     “Atualmente, para interrom-

per o perigo de choques elétri-

cos, existem equipamentos co-

mo o Diferencial Residual, tam-

bém conhecido como DR, capaz 

de evitar fugas de energia em um 

circuito elétrico, que pode acon-

tecer em choques elétricos, fios 

desencapados, condutores mal 

isolados ou em contato com car-

caças. Detectando anomalias na 

rede elétrica, o dispositivo desli-

ga imediatamente o circuito, evi-

tando agravamento do choque 

elétrico”, garante Amaral. 

     Crianças e idosos 

     Todo mundo sabe que a to-

mada é sinônimo de perigo para 

as crianças. No entanto, o estu-

do da Abracopel traz uma infor-

mação interessante: idosos tam-

bém são as principais vítimas de 

acidentes domésticos envolven-

do eletricidade. “Portanto, den-

tro das residências, a recomen-

dação é que a atenção seja re-

dobrada, essencialmente com 

crianças pequenas e idosos. A 

situação das instalações elétri-

cas das casas deve ser um ponto 

prioritário na vida das pessoas: 

a maioria das casas construídas 

há mais de 20 anos não possui 

capacidade para ‘aguentar’ a 

quantidade de equipamentos 

que temos”, observa Amaral. 

 

Engenheiro Eletricista Fábio 

Amaral mostra DR em um 

quadro elétrico residencial. 

Dispositivo interrompe choque 

elétrico. 

     O uso do DR é obrigatório 

desde 1997, de acordo com o i-

tem 5.1.3.2.2 da Norma Brasilei-

ra (NBR) 5410, nos seguintes 

circuitos: que servem a pontos 

de utilização situados em locais 

que contenham chuveiro ou ba-

nheira; que alimentam tomadas 

situadas  em áreas  externas à e- 

 
 

 

dificação e em ambientes inter-

nos, que possam vir a abastecer 

equipamento em área externa; e 

que servem  a pontos de utili-

zação localizados em cozinhas, 

copas, lavanderias, áreas de ser-

viço, garagens e demais depen-

dências internas, normalmente 

molhadas ou sujeitas a lavagens 

constantes. 

     Confira as dicas de procedi-

mentos e atitudes da Engerey 

Painéis Elétricos, que podem 

minimizar os riscos de envolvi-

mento com acidentes elétricos: 

     - Ter um DR no quadro elé-

trico. Este equipamento desarma 

a rede elétrica quando uma fuga 

de corrente elétrica é detectada, 

evitando choques; 

     - Na área profissional, utilizar 

equipamentos certificados con-

forme as normas da ABNT, co-

mo a NBR 16384/2020; 

 

     - Em caso de manutenções, 

contratar o serviço de um profis-

sional experiente e habilitado na 

área; 

 

     - Não fazer “gambiarras”; 

     - Nunca deixar equipamentos 

elétricos perto da água; 

     - Manter o quadro de energia 

sempre em ordem; 

     - Evitar usar o celular en-

quanto ele está carregando. 

N 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/101257
https://ativa.ead.guru/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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SESMT terceirizado: o que é possível 
esperar com a terceirização do setor? 

Norminha 641, 16/09/2021 
 O Serviço Especializado em En-

genharia de Segurança do Tra-

balho (SESMT) é formado por 

profissionais capacitados, espe-

cializados em diminuir os riscos 

de acidentes e doenças ocupa-

cionais nas empresas, a partir de 

importantes ações preventivas. 

     A atuação desse serviço é es-

sencial para garantir saúde e 

bem-estar nas empresas. Con-

tudo, mudanças recentes nas le-

gislações têm causado insegu-

rança sobre os desafios do se-

tor. O principal deles é a tercei-

rização do SESMT. 

     Isso porque, com as mudan-

ças, não existe mais restrição na 

terceirização de atividades, com 

o tratamento dos mesmos direi-

tos de profissionais contratados. 

Por outro lado, uma dúvida que 

paira é sobre a dificuldade de 

fiscalizar essas atividades. 

     Mas o que de fato pode-se 

esperar com a terceirização? 

Quais os pontos positivos e ne-

gativos? Veja o que separamos 

sobre o tema, nos itens abaixo: 

     - Entenda a proposta de ter-

ceirização 

     - Pontos positivos do SES 

MT terceirizado 

     - Pontos negativos do SES 

MT terceirizado 

     Entenda a proposta de tercei-

rização 

     A proposta de terceirização 

do SESMT tem dividido opini-

ões. As propostas de alterações 

no item 4.7 da NR 04, con-

templando o novo texto pro-

posto pela Bancada do Governo 

e dos Empregadores ainda gera 

incertezas. 

     O atual texto dispõe que: 

     “4.7 Os serviços especiali-

zados em Engenharia de Segu-

rança do Trabalho deverão ser 

chefiados por profissionais qua-

lificados, segundo os requisitos 

especificados no subitem 4.4.1 

desta Norma Regulamentadora.” 

     O item 4.4.1, bem como seus 

subitens, especifica apenas as 

condições para atuação desses 

profissionais, que são: 

     “4.4.1 Os integrantes do 

SESMT devem possuir forma-

ção e registro profissional em 

conformidade com o disposto 

na regulamentação da profissão 

e nos instrumentos normativos 

emitidos pelo respectivo Conse-

lho Profissional, quando exis-

tente.” 

     Sobre o texto proposto: 

     “4.7 Prestação de serviço por 

empresa especializada. 

     4.7.1 A organização pode 

contratar empresa especializada 

em serviços de segurança e sa-

úde para atender, de forma in-

tegral ou parcial, o SESMT, em 

qualquer de suas modalidades.” 

     Através dessa proposta, o 

termo “integral” tem preocupado 

os trabalhadores, visto que exis-

te o entendimento que não seria 

possível efetuar uma fiscaliza-

ção dos cumprimentos, colo-

cando em risco a saúde e bem-

estar dos colaboradores. 

     Por isso, o assunto é con-

troverso e tem provocado a di-

visão entre os que aprovam e 

desaprovam. Levantamos al-

guns pontos discutidos como 

positivos e negativos, acompa-

nhe. 

     Pontos positivos do SESMT 

terceirizado 

     Um dos principais pontos 

positivos levantados é a redução 

de custos nas empresas. Além 

disso, muito se fala no aumento 

de vagas de emprego nas orga-

nizações de consultoria. 

     Outro ponto levantado por 

quem é a favor, diz respeito a 

maior entrega de qualidade, já 

que tais profissionais serão trei-

nados e especializados para a-

tender apenas essas demandas, 

com atualizações constantes e 

entregas de serviços de qualida-

de. 

     Isso possibilitaria que a em-

presa tivesse menos uma preo-

cupação, entregando essa de-

manda para um negócio espe-

cializado. 

     Pontos negativos do SESMT 

terceirizado 

     Por outro lado, muitos pon-

tos negativos estão sendo levan-

tados, sobretudo, em relação à 

possibilidade ou não da tercei-

rização do SESMT inteiro (médi-

co do trabalho, engenheiro de 

segurança etc.). 

     Até porque, a NR 04 afirma 

que os profissionais integrantes 

do SESMT devem ser emprega-

dos da empresa. Outros aspec-

tos também têm sido discutidos, 

como: 

     – A diminuição total de em-

pregados diretos das empresas; 

     – Risco de diminuição da o-

ferta de trabalho de profissionais 

dessa área, visto que um único 

SESMT poderá atender duas 

empresas (contratante e terceiri-

zada); 

     – Ineficácia nas fiscaliza-

ções, impactando diretamente 

na qualidade da saúde dos tra-

balhadores. 

 

     – Mercantilização das con-

sultorias, com estruturas de a-

tendimentos deficientes, poden-

do agravar o número de aci-

dentes de trabalho. 

     De fato, modernizar as nor-

mas e criar estruturas de segu-

rança e saúde dos trabalha-

dores, com custos menores, é 

um grande atrativo para os em-

preendedores. 

     Porém, o assunto ainda tem 

causado discussões, incertezas 

e desconfortos, demonstrando a 

necessidade de repensar essa 

proposta sem precarizar o papel 

fundamental do SESMT. 

     Portanto, é preciso cuidado 

para fundamentar essas esco-

lhas, pesquisas na áreas que le-

vem a conclusões assertivas e 

que, acima de tudo, priorize a 

saúde e o direito dos trabalha-

dores. N REALIZARTE 

Divulgue sua 
empresa na 

Norminha e leve seu 
produto ou serviço 

para mais de 4 
milhões de 

profissionais 
Fale conosco Whats 

18 99765-2705 

Curso Técnico Segurança do Trabalho: 
Vale a pena o investimento? 

Norminha 641, 16/09/2021 
 Um dos assuntos que mais me-

rece atenção é a segurança den-

tro de uma empresa. Garantir um 

ambiente saudável, livre de ris-

cos de acidentes e de fatores 

prejudiciais à saúde, a longo e 

curto prazo, sempre deve ser 

prioridade. 

     Devido a essa demanda con-

tínua, o curso Técnico de Segu-

rança do Trabalho sempre é pro-

curado. Afinal, é uma área de re-

levância que ajuda a assegurar a 

saúde e bem-estar dos colabo-

radores. 

     Entretanto, muitos profissio-

nais ainda possuem dúvidas se 

realmente vale a pena investir 

nessa formação ou se existem 

outras alternativas. 

     Por isso, nesse texto, trouxe 

informações sobre como funcio-

na o curso Técnico de Seguran-

ça do Trabalho, quais as respon-

sabilidades do profissional for-

mado e como funciona o campo 

de atuação no mercado. 

     Veja os tópicos que separa-

mos, para você: 

     - Tarefas da função 

     - Como o curso Técnico Se-

gurança do Trabalho funciona 

     - O investimento vale a pena? 

     Tarefas da função 

     O cargo de Técnico em Segu-

rança do Trabalho envolve tare-

fas relacionadas à prevenção de 

riscos e análise de situações, 

que possam prejudicar a saúde 

dos funcionários, com a finali-

dade de evitar acidentes e doen-

ças ocupacionais. 

     Assim, um Técnico em Segu-

rança do Trabalho fica respon-

sável pelas seguintes deman-

das: 

     – Impulsionar ações que vi-

sem prevenir acidentes; 

     – Analisar e controlar riscos 

no ambiente de trabalho; 

     – Desenvolver programas de 

prevenção; 

     – Orientar toda equipe bus-

cando a conscientização; 

     – Avaliar a entrega de Equi-

pamentos de Proteção Indivi-

dual (EPIs) e Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPCs ); 

     – Registrar irregularidades; 

     – Investigar acidentes ocorri-

dos; 

     – Participar de reuniões so-

bre segurança no trabalho; 

     – Levantar dados e recomen-

dações de medidas que melho-

rem a saúde e segurança dos co-

laboradores. 

     Por conta dessas atividades, 

o mercado busca profissionais 

com perfil analítico, com disci-

plina e bom relacionamento in-

terpessoal, visto que, essa fun-

ção exige uma comunicação 

contínua com o time. 

     Como o curso Técnico Segu-

rança do Trabalho funciona 

     O curso para essa profissão 

tem uma carga horária de 1200 

horas. Essas horas são distri-

buídas, em média, no período de 

2 anos. Por isso, esse curso é 

dividido em módulos, que abor-

dam as seguintes matérias: 

 

– Legislação aplicada à saúde e 

segurança no trabalho; 

– Investigação e análise de aci-

dentes; 

– Técnicas de prevenção e com-

bate a incêndio; 

– Patologia ocupacional e pro-

grama de saúde; 

– Noções de atendimento pré-

hospitalar: primeiros socorros; 

– Técnicas de segurança na 

construção civil; 

– Fundamentos de gestão am-

biental; 

– Higiene ocupacional – Riscos 

Químicos e Biológicos; 

– Controle de perdas e geren-

ciamento de riscos; 

– Sistema de gestão de quali-

dade; 

– Liderança e empreendedoris-

mo. 

     As matérias abordam conhe-

cimentos específicos, com apli-

cação da teoria em atividades 

práticas, auxiliadas pelos pro-

fessores. Dessa forma, o aluno 

consegue atuar com competên-

cia desde a primeira oportuni-

dade na área. 

     Esse é um aspecto extrema-

mente importante para uma atu-

ação segura, em diversas situa-

ções. São essas estratégias do 

curso técnico que permitem um 

ensino completo, bem como um 

preparo baseado na realidade de 

atuação desse profissional. 

     O investimento vale a pena? 

     Os números relacionados às 

mortes causadas por acidentes 

de trabalho ainda são altos no 

país. Da mesma forma, inúme-

ros profissionais perdem habili-

dades, deixando muitas vezes de 

exercer suas funções, por conta 

de acidentes ou doenças ocupa-

cionais. Isso mostra como é fun-

damental ter pessoas capacita-

das em segurança nas empre-

sas. Por isso, vale a pena inves-

tir no curso, já que o mercado 

sempre irá precisar de profissio-

nais tecnicamente qualificados 

para essas demandas. N 

CIPINHA  

 

http://www.norminha.net.br/
https://realizartepalestras.com.br/sesmt-terceirizado-o-que-e-possivel-esperar-com-a-terceirizacao-do-setor/?utm_campaign=sesmt_terceirizado_o_que_e_possivel_esperar_com_a_terceirizacao_do_setor&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://ativa.ead.guru/
https://cipinha.com.br/curso-tecnico-seguranca-do-trabalho-vale-a-pena-o-investimento/?utm_campaign=curso_tecnico_seguranca_do_trabalho_vale_a_pena_o_investimento&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Abaixo tamanhos e valores das publicidades, por edição, por 3 meses e por 6 meses 
TAMANHOS PADRÃO POR EDIÇÃO POR MÊS POR 03 MESES POR 06 MESES 

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

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

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

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

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

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

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

 

OBS: Nos contratos de duração por 6 meses, 

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

ATENÇÃO: Os pagamentos são antecipados ao tempo de duração, 

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

 

 

 

 

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

 

 

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

APRESENTAÇÃO: 

     Norminha é editada toda quinta-feira e enviada 

gratuitamente para mais de 3 milhões de e-mails de 

profissionais de todos os estados brasileiros, 

devidamente cadastrados e autorizados. 

     Norminha também é divulgada, toda quinta-feira, em 

mais de 450 Grupos de WhatsApp, Telegram, 

Facebook, Linkedin, Youtube e 

faz parte de intranet de várias empresas. 

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

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

belo visual com todas as notícias destacadas por fundo 

colorido para manter foco e visualização. 

     Todas as edições permanecem hospedadas e 

disponíveis ao acesso gratuito no site 

www.norminha.net.br  

FALE CONOSCO: contato@norminha.net.br 
Whats 18 99765-2705 
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Norminha E 
2 colunas/13,46 cm 
R$73,00/edição; 
R$280,00/mês 
R$670,00/03 meses; 
R$1.290,00/06 meses. 

Norminha A 
1 coluna/13,46 cm 
R$52,00/edição; 
R$200,00/mês; 
R$530,00/03 meses; 
R$920,00/06 meses. 
 

Norminha B 
2 colunas/6,08 cm 
R$52,00/edição; 
R$200,00 mês; 
R$530,00 03 meses; 
R$920,00 06 meses. 

Norminha D 
06 colunas por 6,08 cm 
 

R$109,00/edição; 
R$420,00/mês; 

R$1.000,00/03 meses; 
R$1.930,00/06 meses. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.rosinaldoramos.adv.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/

