
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norminha Revista Digital Semanal 

Distribuição gratuita. Permitido imprimir no formato A3 para uso interno - Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 642 - 23/09/2021 - Fim da Página 01/13 

ABRAMT 
realiza HOJE 

o II Seminário de 
Saúde Mental 

em parceria com 
a ANAMT 

Norminha 642, 23/09/2021 
       HOJE dia 23 de setembro, a 

Associação Brasiliense de Me-

dicina do Trabalho (ABRAMT) 

realizará, em parceria com a 

ANAMT, o II Seminário de Saú-

de Mental – Agir Salva Vidas. O 

evento on-line acontecerá das 

19h às 22h e poderá ser pon-

tuado em 1 ponto da Prova de 

Título de Especialista em Medi-

cina do Trabalho. A atividade vi-

sa chamar atenção e promover a 

campanha Setembro Amarelo, 

criada pela Associação Brasilei-

ra de Psiquiatria em parceria 

com o Conselho Federal de Me-

dicina, cujo principal objetivo é 

diminuir os índices de suicídio. 

     O II Seminário de Saúde 

Mental – Agir Salva Vidas é gra-

tuito para todos os associados 

da ANAMT. Para não associa-

dos, o valor da inscrição é de R$ 

120 (verificar taxas do cartão de 

crédito).  

     Inscrição pode ser feita até  

hoje, 23/09/2021 até 17h00. 

Clique aqui para fazer a inscri-
ção. N 

 

Justiça do Trabalho não pode julgar suspensão 
de portarias sobre segurança laboral 

Garante a vigência da NR 1 e a implementação do PGR/GRO 

ção das alterações. 

   De acordo com o MPT, as por-

tarias teriam revisado de forma 

acelerada todas as normas de 

saúde, segurança, higiene e 

conforto no trabalho e, para is-

so, teria descumprido regra-

mentos legais e constitucionais, 

bem como convenções da Orga-

nização Internacional do Traba-

lho (OIT). 

     O órgão apontava restrições 

ao rastreamento de riscos de a-

doecimentos e acidentes de tra-

balho. Além disso, ao estabele-

cer um tratamento diferenciado 

às pequenas empresas, as por-

tarias teriam discriminado traba-

lhadores submetidos a riscos i- 

Norminha 642, 23/09/2021 
A palestra/tira-dúvidas será rea-

lizada no dia 20 de outubro, a 

partir das 19h30 no Auditório do 

Centro Cultural Matarazzo de 

Presidente Prudente/SP. 

     O objetivo é para simplificar 

o entendimento e interpretação, 

tirar dúvidas e receios sobre o 

eSocial. 

     A apresentação será feita pe-

lo Especialista José Garcia Na-

varro que nos dias 21, 22 e 23 

de outubro também estará desen 

“eSocial não é bicho papão” 
Palestra/Tira Dúvidas: Evento será em Presidente Prudente/SP 

com apoio de Rosinaldo Ramos e Apollo 

MPT lança nova 
Cartilha em 
quadrinhos 

Norminha 642, 23/09/2021 
    O Ministério Público em Qua-

drinhos acaba de lançar mais 

uma Cartilha sobre “O traba-

lhador por aplicativos tem direi-

tos?” 

     Clique aqui e confira o lança-

mento e outros. N 

Norminha 642 23/09/2021 
       A competência para julgar a 

suspensão de um ato normativo 

de uma secretaria de governo é 

da Justiça Federal, e não da Jus-

tiça do Trabalho. Assim, a 15ª 

Vara do Trabalho de Brasília ex-

tinguiu, sem resolução de méri-

to, uma ação que questionava 

portarias da Secretaria Especial 

de Previdência sobre segurança 

no trabalho. 

     As Portarias 915/2019 e 6. 

730/2020 revisaram a Norma 

Regulamentadora 1 (NR-1), que 

serve como base para regula-

mentações de saúde e seguran-

ça do trabalho. O Ministério Pú-

blico do Trabalho pedia a anula- 

 

dênticos e extrapolado o seu po-

der regulamentar. 

     A Advocacia-Geral da União 

contestou o pedido e argumen-

tou que a Justiça do Trabalho 

seria incompetente para julgar a 

demanda. A tese foi acolhida pe-

la juíza Laura Ramos Morais. 

   Segundo a magistrada, a com-

petência da Justiça do Trabalho 

não envolve questões sobre mu-

danças regulamentares ou a a-

nulação de atos normativos. Co-

mo a ação não se referiu a ne-

nhuma relação de trabalho, não 

seria possível analisar o mérito. 

    Clique aqui para ler a decisão. 

N 

Consultor Jurídico 

 

 

Norminha 642, 23/09/2021 
  Para expandir o uso de equipa-

mento de proteção individual (E 

PI) entre trabalhadores no pós-

pandemia, a associação que re-

presenta a indústria de material 

de segurança e proteção ao tra-

balho (Animaseg) planeja solici-

tar à Secretaria do Trabalho a in-

clusão de máscaras cirúrgicas 

na lista de EPIs. Se a mudança 

acontecer, os fabricantes e im-

portadores das máscaras conse-

guirão preservar parte de um 

mercado que estava em alta por 

causa da Covid, mas tem data 

para acabar quando a obriga-

toriedade da proteção for extinta. 

     No trabalho de corte de cana, 

a associação também pretende 

pressionar pela exigência de um 

óculos de proteção mais eficaz 

Norminha 642, 23/09/2021 
    Para a maioria das pessoas, o 

trabalho não se resume a ser a-

penas uma fonte de renda. Ele 

também dá sentido à vida, é um 

espaço de realização e de con-

cretização de sonhos. Segundo 

a procuradora Regional do Tra-

balho Adriane Reis de Araújo, o 

ambiente de trabalho pode con-

tribuir para a qualidade de vida 

do empregado e para a preven-

ção do suicídio quando reco-

nhece o talento e a dedicação da 

pessoa à atividade profissional. 

     Segundo Araújo, quando o 

trabalho acolhe as mais diversas 

pessoas nas suas peculiarida-

des, seja numa questão de defi-

ciência, de raça, de gênero, ele 

se torna um ambiente de traba-

lho bastante acolhedor que favo- 

volvendo o Curso de Higiene O-

cupacional com ênfase em perí-

cias e PGR/GRO. (Mais informa-

ções e inscrições para esse cur-

so através do Whats: 

     18 99765-2705). 

     O evento tem o apoio de Ro-

sinaldo Ramos (Serviços Previ-

denciários) e Apollo (Segurança 

do Trabalho), os quais estão 

responsáveis pelas inscrições, 

que são gratuitas e limitadas a 

01 pessoa por empresa, através 

do Whats 18 99661-6127. N 

frece a qualidade de vida e reduz 

situações de sofrimento. 

     Leia mais. N 
 

 
 

 

Ano 13 - Nº 642 - 23 de Setembro de 2021 -  Diretor: Maioli, WC (Comendador de Honra da SST) - 51/09860-8       
CLIQUE NO 

LOGO E ACESSE        
 

    
  

  
 

  

DESDE 18/08/2009 

Distribuição 
Gratuita 

contato@norminha.net.br 
Whats 

18 99765-2705 

 

Nesta edição: 13 páginas 

 

 

aos trabalhadores.  As máscaras 

do outro modelo, conhecido co-

mo PFF2, já fazem parte da lista 

de EPI para determinados pos-

tos de trabalho. 

    A Animaseg também quer su-

gerir a inclusão de outros pro-

dutos na lista de EPIs, como o 

protetor solar. Segundo o Mi-

nistério do Trabalho, esse item, 

ainda que não seja EPI, está in-

serido na NR31 como dispositi-

vo de proteção pessoal. Pelo do-

cumento, o empregador deve 

fornecer o produto se indicado 

no PGRTR (Programa de Geren-

ciamento de Riscos no Trabalho 

Rural) ou se configurada a ex-

posição à radiação solar sem 

proteção, entretanto, o uso pelo 

trabalhador não é obrigatório. 

N 

Animaseg quer máscara cirúrgica 
obrigatória no pós-pandemia 

Setembro Amarelo: só 18% das 
empresas focam em saúde mental 

http://www.norminha.net.br/
https://sistemasanamt.org.br/anamt/inscricoeseventos/inscricoes/cad_inscricao.aspx?proid=80
https://sistemasanamt.org.br/anamt/inscricoeseventos/inscricoes/cad_inscricao.aspx?proid=80
http://mptemquadrinhos.com.br/edicoes/trabalho-por-aplicativo/
http://mptemquadrinhos.com.br/edicoes/trabalho-por-aplicativo/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-915-de-30-de-julho-de-2019-207941374
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.730-de-9-de-marco-de-2020-247538988
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-6.730-de-9-de-marco-de-2020-247538988
http://pncq.org.br/uploads/2020-1/NR-01-2020.pdf
http://pncq.org.br/uploads/2020-1/NR-01-2020.pdf
https://www.kaefy.com.br/
https://www.conjur.com.br/dl/jt-nao-julgar-suspensao-portarias.pdf
https://www.conjur.com.br/2021-set-20/jt-nao-julgar-suspensao-portarias-seguranca-trabalho
https://www.anamt.org.br/portal/2021/09/20/setembro-amarelo-so-18-das-empresas-focam-em-saude-mental/
http://www.radios.com.br/play/11332
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
http://www.norminha.net.br
https://www.abho.org.br/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs
https://www.ilo.org/brasilia/conheca-a-oit/oit-no-brasil/lang--pt/index.htm
https://www.anatest.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br
https://anent.org.br/
https://www.gov.br/trabalho/pt-br
http://www.abnt.org.br/cb-32
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
https://animaseg.com.br/animaseg/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anest.org.br/
http://www.norminha.net.br/default.asp
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
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PROFISSIONAL DA 
PREVENÇÃO 

Norminha 642, 23/09/2021 
    Grande parcela dos indivíduos que finalizam o ensino educacional 

regular (ensino médio), buscam formação profissional que os permi-

tem o ingresso em profissões de carreira. Da mesma forma, parte da 

sociedade ingressam tardiamente em formações técnica e de nível 

superior, buscando novas oportunidades de vida, melhores condi-

ções profissionais e salariais. 

     Considerando os dois grupos, é fato afirmar que as motivações 

que levam os indivíduos a buscar formações especificas em determi-

nadas áreas, estão ligadas diretamente a oportunidades de trabalho 

no mercado, salário atraentes, orientação familiar, por exemplo de 

carreira, indicação de amigos profissionais da área em questão e até 

mesmo a necessidade imperiosa de seguir uma vocação ou mesmo 

ter sido delineado pela atividade que já desenvolve. 

     O tema abordado em questão é; Ser profissional da prevenção. O 

indivíduo que “escolhe” pela área, deve ter em mente que como de-

safio inicial é entender que, os resultados do seu trabalho estão liga-

dos diretamente a pessoas, que de alguma forma tem seus anseios e 

vontades próprias. 

     Ao retratar uma das formações na área de prevenção, podemos 

descrever o Técnico em segurança do trabalho.  Formação que per-

mite o profissional ser consultor, especialista técnico, palestrante, 

inúmeras possibilidades, porém uma parte desse todo, opta em ser 

profissional de empresa privada. Na atuação deste profissional em 

organizações privada, é necessário que o profissional atenda a al-

guns parâmetros básicos, além do código de ética da profissão. 

     - Ser ético, com a moralidade e tomadas de decisões assertivas, 

sempre respeitando o rigor das legislações, diretrizes e padrões esta-

belecidos pela empresa. Não se utilizar da posição hierárquica, para 

se vangloriar e tomar partido da situação, considerando o lado pes-

soal. 

     - Ter o sentido de “Ser o único Técnico em segurança da empre-

sa”, que significa, conhecer os diversos processos industriais e ad-

ministrativos, estar atualizado das mais diversas demandas e ativi-

dades do setor (SESMT), de modo a prestar apoio aos demais profis-

sionais e principalmente se tornar “peça” importante na composição 

da equipe. 

     - Ter dinamismo para busca de oportunidades de melhoria e 

soluções plausíveis, rotineiramente. Utilizar-se do conceito “Copo de 

energia diário”, que no entendimento significa ser atuante, dedicado, 

expressar energia nas atividade, considerando que no próximo dia 

haverá “novo copo de energia” para consumir e dedicar-se. 

     O rotina de um profissional de prevenção, está atrelada a “dinâmi-

ca de preservar a vida do trabalhador”. Se para o profissional, esta 

frase não lhe desperta sentido, infelizmente está na profissão errada. 

     Por lógica da natureza, preservar a vida, deveria ser interesse indi-

vidual de cada ser humano, entretanto os fatores colaterais da vida 

empresarial, torna o simples ato de prevenção, em uma batalha diária 

na busca do Acidente Zero. 

 

     Na visão de “alguns”, os profissionais de prevenção, lidam com 

papeis e canetas, usam uniformes alvejados, fazem relatórios e me-

morandos, determinando ordens e padrões, participam de palestras 

e eventos, visitam as seções produtivas para fiscalizar. Se você leitor 

imagina que possa ser assim, não ingresse na função, pois o Na prá-

tica, a teoria e outra.  

     O profissional de prevenção a saúde e segurança do trabalhador, 

inicia sua jornada diária de trabalho planejando o dia, porém o aci-

dente é o evento não planejado, que quando acontece, desconserta o 

programado, desequilibra os humores, alterar os batimentos cardía-

cos e desafia a todos na busca do acontecimento. 

Norminha 642, 23/09/2021 
 A Usina de Itaipu deu início, em 

agosto, a uma série de energiza-

ções que irão ocorrer para os 

autotransformadores-regulado-

res T1/R1, T2/R2, T3/R3, T4/R4 

e transformadores de potência 

T6 e T7. O projeto deve se en-

cerrar somente em 2022. 

   Essas energizações fazem par-

te do contrato assinado com a 

empresa Schweitzer Engineering 

Laboratories (SEL) para a subs-

tituição dos sistemas de prote-

ção dos equipamentos. Embora 

modernos à época em que foram 

adquiridos e instalados – na dé-

cada de 80 –, hoje eles se en-

contram ultrapassados. Não é 

mais possível, por exemplo, ad-

quirir peças sobressalentes ou 

de reposição para os relés, que 

estão próximos do final de sua 

vida útil. 

     Com isso, Itaipu visa garantir 

os índices de disponibilidade e 

manter a confiabilidade do siste-

ma elétrico, assegurando a con-

tinuidade no fornecimento de e-

nergia ao Paraguai. Os autotrans 

Usina de Itaipu substitui sistemas 
de proteção de transformadores 

o conteúdo das palestras simul-

tâneas ficará disponível por 90 

dias na plataforma do evento. 

     “Teremos um super painel 

sobre a importância dos dados e 

das informações para a estraté-

gia na gestão empresarial”, 

mencionou Ana Claudia Gomes, 

ao dar alguns spoilers do even-

to. “É muita informação, muito 

tema importante. Por ser online, 

todo mudo pode participar! ”, 

disse, reforçando que quem não 

puder assistir ao vivo poderá 

conferir os vídeos por 90 dias. 

 

     Quer conferir os spoilers da-

dos pela presidente da CRS/ 

CBIC, assista ao anúncio do 

Enic e já faça a sua inscrição. 

     O 93º Enic é uma realização 

da Câmara Brasileira da Indús-

tria da Construção (CBIC) e con-

ta com apoio do Serviço Social 

da Indústria (Sesi Nacional) e do 

Serviço Nacional de Aprendiza-

gem Industrial (Senai Nacional). 

N 
CBIC 

CBIC lança a 93ª edição do Enic. 
Inscrição aberta e 100% gratuita! 

 
93º Encontro Nacional da Indústria da Construção acontecerá 

de 18 a 21 de outubro, das 17h às 21h 

     Nos bastidores do dia-a-dia da função, é onde estão os maiores 

desafios. Buscar recursos para implementação de projetos, atender 

os anseios dos trabalhadores, na busca da conscientização, fazer o 

máximo com o mínimo, explicar a necessidade a quem não quer en-

tender o necessário. Instalar extintor, recarregar extintor, sinalizar ex-

tintor, explicar a importância do extintor e quando parece tudo claro, 

o extintor não está mais no local, pois foi retirado para instalação de 

uma máquina. Daí entra a perseverança e a vontade de fazer acon-

tecer. 

     A demanda do profissional, não está ligada simplesmente em fis-

calizar e “mandar” colocar capacete, mas sim em realizar estudo sis-

tematizado da seleção de equipamentos de proteção, com fatores de 

proteção, que irá permitir o conforte, resistência e proteção ao tra-

balhador. A função coloca o profissional em posição de respeito ou 

descredito, essa é a linha que divide o sucesso do fracasso, portanto 

as atitudes de cada indivíduo, o fará ser aplaudido ou ignorado. 

     Não espere na função Técnico em segurança do trabalho, holofo-

tes e aplausos, pois na prática o elogio, se tornará mera semelhança 

com a obrigação da atividade e os resultados negativos, a ausência 

de ação. Mas tudo isso não importa, o que mais motiva, é saber que 

ao terminar o dia, seja possível dizer...” Hoje Salvei, mais uma vida” 

     Porque vc escolheu ser TST ??????? 

     (Resumo - Código de Ética do TST) 

     Art.05 - Exercer o trabalho profissional com competência, zelo, 

lealdade, dedicação e honestidade, observando as prescrições legais 

e regulamentares da profissão e resguardando os interesses dos tra-

balhadores conforme Portaria 3214 e suas NRs. 

     Art.06 - Acompanhar a legislação que rege o exercício profissio-

nal da Segurança do Trabalho, visando a cumpri-la corretamente e 

colaborar para sua atualização e aperfeiçoamento. 

     Art.07 - O Técnico de Segurança do Trabalho poderá delegar par-

cialmente a execução dos serviços a seu cargo a um colega de menor 

experiência, mantendo-os sempre sob sua responsabilidade técnica. 

     Art. 08 - Considerar a profissão como alto título de honra e não 

praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua digni-

dade; 

     Art.09 - Cooperar para o progresso da profissão, mediante o in-

tercâmbio de informações sobre os seus conhecimentos e contribui-

ção de trabalho às associações de classe e a colegas de profissão; 

     Art.10 - Colaborar com os órgãos incumbidos da aplicação da Lei 

de regulamentação do exercício profissional e promover, pelo seu 

voto nas entidades de classe, a melhor composição daqueles órgãos. 

     Art.11 - O espírito de solidariedade, mesmo na condição de em-

pregado, não induz nem justifica a participação ou conivência com o 

erro ou com os atos infringentes de normas técnicas que regem o 

exercício da profissão. N 
Norminha 642, 23/09/2021 
A Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC) lançou o-

ficialmente na quinta-feira (16) o 

maior evento do setor da Améri-

ca Latina: o 93º Encontro Nacio-

nal da Indústria da Construção 

(Enic). O lançamento foi realiza-

do durante a live Quintas da CB 

IC, apresentada pelo vice-presi-

dente Administrativo da entida-

de, Eduardo Aroeira, e pela pre-

sidente da Comissão de Res-

ponsabilidade Social (CRS), 

Ana Cláudia Gomes. Confira o 

vídeo do Enic. 

     A 93ª edição será 100% onli-

ne e gratuita e acontecerá de 18 

a 21 de outubro, das 17h às 21h. 

Os painéis contam com mais de 

50 palestrantes, entre especia-

listas, importantes nomes do 

mercado, além dos principais 

tomadores de decisão do país. 

     O Enic será palco para apre-

sentação das maiores novidades 

do setor em inovação, no campo 

jurídico, em economia e gestão. 

O público poderá ter acesso às 

soluções mais eficientes para o 

seu negócio. E o melhor? Tudo 

na palma da sua mão! O Enic vai 

até você! Inscreva-se já! 

     Aroeira destacou que, além 

de inovar e realizar a 93ª edição 

do Enic totalmente gratuita, todo 

 

 

 

 

formadores-reguladores T5-R5 

e TX-RX já possuem sistemas de 

proteção modernos, pois foram 

instalados mais recentemente. 

     Como os autotransformado-

res são imprescindíveis para o 

fornecimento de energia elétrica 

ao Paraguai, a substituição do 

sistema de proteção desses e-

quipamentos só é permitida ou 

viável nos períodos de baixa de-

manda. A medida também evita 

eventos como interrupções no 

fornecimento de energia aos 

consumidores, sobrecargas nos 

demais equipamentos e perda 

de estabilidade dos níveis de 

tensão e frequência. 

     Segundo o engenheiro José 

Chiaradia, da Divisão de Enge-

nharia Eletromecânica (ENEE. 

DT), na substituição dos siste-

mas de proteção dos transfor-

madores, é necessário que o e-

quipamento permaneça desliga-

do durante a realização das ativi-

dades para garantir a segurança 

da equipe de trabalho, a inte-

gridade do equipamento e a 

confiabilidade do sistema. N 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=jCQN2_H3UTU
https://www.youtube.com/watch?v=jCQN2_H3UTU
https://cbic.org.br/es_ES/enic/
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2021/09/vemai93enicv2.m4v
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2021/09/vemai93enicv2.m4v
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 642, 23/09/2021 
  A partir de agora qualquer pes-

soa interessada pode pesquisar 

o número de acidentes de tra-

balho nos últimos sete anos, a 

atividade econômica com maior 

incidência, a distribuição geo-

gráfica de acidentes e trabalha-

dores, o perfil acidentário e as 

ocupações.A Subsecretaria de 

Inspeção do Trabalho lançou na 

quarta-feira (15/09), durante 

transmissão online da Campa-

nha Nacional de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho (CAN 

PAT) 2021, um novo painel no 

RADAR SIT, com dados e esta-

tísticas referentes a acidentes de 

trabalho e doenças ocupacio-

nais ocorridos no país. 

     Trata-se de importante ferra-

menta para prevenção de aci-

dentes de trabalho, pois possi-

bilitará que toda a sociedade, 

especialmente as representa-

ções de trabalhadores e empre-

gadores, estudem a acidentali-

dade do setor, de modo a pos-

sibilitar a adoção de medidas de 

prevenção evitando a ocorrência 

de novos acidentes. 

     A nova função do RADAR SIT 

consolida dados das Comunica-

ções de Acidente de Trabalho 

(CAT), sendo que, nesta primei-

ra atualização, a ferramenta está 

carregada com dados de 01/01/  

 

 Foi sem querer querendo! 

Inspeção do Trabalho lança Radar SIT de Acidentes do Trabalho 
2014 a 07/06/2021. 

     “A carga de dados é auto-

mática e as informações serão 

disponibilizadas conforme fo-

rem sendo inseridas na nossa 

base”, explica o auditor-fiscal 

do trabalho Jeronymo Marcon-

des Pinto, coordenador do pro-

jeto Radar SIT na Coordenação-

Geral de Integração Fiscal, vin-

culada à Subsecretaria de Ins-

peção do Trabalho. 

     “O RADAR SIT é um novo 

conceito de divulgação de dados 

e, especificamente, o RADAR 

SIT de Acidentes de Trabalho vai 

ao encontro da CANPAT, que 

busca a participação de todas e 

todos. É nossa função divulgar 

dados para a sociedade, que 

passam a contar agora com mais 

informação para tomada de de-

cisão e auxílio na prevenção de 

acidentes”, afirma o Auditor-

Fiscal do Trabalho Romulo Ma-

chado e Silva, subsecretário de 

Inspeção do Trabalho. 

     Seções do RADAR SIT de A-

cidentes de Trabalho 

     O RADAR SIT de Acidentes 

de Trabalho disponibiliza os da-

dos em cinco seções: evolução 

temporal, atividades econômi-

cas, regiões (distribuição geo-

gráfica), perfil acidentário e Có-

digo Brasileiro de Ocupações 

(Grande Grupo, Subgrupo Prin-  

 

cipal ou Família). 

     “O Radar SIT de Acidentes de 

Trabalho traz transparência das 

informações, sendo uma ferra-

menta importante para subsidiar 

políticas públicas”, comenta o 

AFT José Carlos Scharmach, 

coordenador-geral de Integra-

ção Fiscal. 

     Em qualquer das seções aci-

ma, o cidadão também pode a-

plicar diversos filtros, como o-

corrência de óbito, emissão de 

CAT, Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE), 

Unidade Federativa – incluindo 

Região Intermediária ou Região 

Imediata, com mapa de calor 

distinguindo locais com mais 

acidentes, município, tipo de a-

cidente (típico, trajeto, doença 

ou ignorado) ou duração do tra-

tamento (menos ou mais do que 

15 dias ou sem afastamento). 

     Também é possível aplicar 

filtros de situações que definem 

os acidentes, como agente cau-

sador, situação geradora, natu-

reza da lesão e grupos da Clas- 

 

 

 

 

Ai, que burro, dá zero pra ele! 

     O auditor percebe que Pedro 

não tem muito jeito e segue com 

a fiscalização: - Sr. Pedro, pode 

trazer as informações de manu-

tenção do equipamento e o tipo 

de sensor utilizado? 

     - Sigam-me os bons! 

     Após passarem na manuten-

ção o auditor comenta: mas o 

sensor não era adequado, era 

muito fácil burlar o equipa-

mento. A empresa não estava 

ciente disso? 

     - Palma, palma, não criemos 

cânico. O André recebeu todos 

os treinamentos obrigatórios e 

sofreu o acidente por pura de-

satenção e pressa. 

sificação Internacional de Doen-

ças (CID). 

     O RADAR SIT também possui 

outras abas sobre temas ligados 

à Inspeção do Trabalho, como 

Inclusão de Pessoas com Defici-

ência e Combate ao Trabalho 

Escravo, sendo uma ferramenta 

da SIT na internet que permite a 

visualização de informações e 

estatísticas referentes à Inspe-

ção do Trabalho no Brasil. 

     A iniciativa integra a CAN-

PAT 2021, realizada pela Subse-

cretaria de Inspeção do Trabalho 

(SIT) do Ministério do Trabalho 

e Previdência Social, com apoio 

institucional da Comissão de 

Política de Relações Trabalhis-

tas (CPRT) da Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CB 

IC). 

     Assista a íntegra do evento 

de lançamento no Canal do You-

tube da Escola Nacional da Ins-

peção do Trabalho (ENIT). 

N 

Processo Seletivo 2022 para 
mestrado em Ciência e Tecnologia 

de Alimentos no Ital 
Norminha 642, 23/09/2021 
  O Comitê do Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Tecno-

logia de Alimentos do Instituto 

de Tecnologia de Alimentos 

(Ital), da Agência Paulista de 

Tec-nologia dos Agronegócios 

(Apta), divulgou neste mês edi-

tal para Processo Seletivo de 

candidatos ao Programa de Pós-

Graduação para mestrado stricto 

sensu em Ciência e Tecnologia 

de Alimentos, para início em 

2022. 

     As inscrições deverão ser fei-

tas pelo site da Pós-Graduação 

do Ital: 

(https://ital.agricultura.sp.gov.b

r/posgraduacao) no período de 

01 a 30 de outubro de 2021. A 

inscrição é gratuita. Mais infor-

mações: pos@ital.sp.gov.br 

     Linhas de pesquisa 

 

     − Microbiologia dos alimen-

tos (Marta H.Taniwaki e Beatriz 

T. Iamanaka) 

     − Análises de Alimentos 

(Marcelo A. Morgano e Silvia A. 

V. Tfouni) 

     − Funcionalidades tecnológi-

cas das proteínas e polissacarí-

deos na formação e estabilidade 

de espumas, emulsões e géis 

(Mitie S. Sadahira) 

     − Desenvolvimento de pro-

dutos de chocolates e derivados 

com substituição e/ou redução 

de gordura e açúcar e incorpo-

ração de ingredientes funcionais 

(Valdecir Luccas) 

     − Funcionalidade biológica 

de proteínas, peptídeos e polis-

sacarídeos proveniente de ma-

trizes alimentares (Maria Teresa 

B. Pacheco; Fabiana Andrea 

Barrera Galland) 

     − Aprimoramento de subpro-

dutos da agroindústria através 

de bioprocessos para obtenção 

de ingredientes funcionais, bio-

ativos e seguros (Maria Teresa 

B. Pacheco) 

     − Desenvolvimento de pro-

dutos açucarados em ênfase em 

processos de cristalização e co- 

cristalização e impactos nas 

propriedades físicas, físico-quí- 

Norminha 642, 23/09/2021 
Não bastava ser segunda-feira e 

estar atrasado na elaboração do 

PGR, pois para completar a vida 

do Pedro, que era Técnico de 

Segurança, logo cedo recebeu 

uma ligação informando que o 

Auditor Fiscal do Trabalho o es-

tava aguardando na portaria. 

     - Bom dia, doutor! Que mila-

gre o senhor por aqui. 

     - Como assim, milagre? 

Sempre estamos fiscalizando as 

empresas. Pode ter certeza que 

o senhor já começou mal comi-

go. 

     - Me escapuliu! Não tinha a 

intenção de ofender. 

     - Tudo bem, mas vamos en-

trando que eu quero logo aca-

bar, pois ainda tenho mais uma 

visita hoje. 

     - Tá bom, mas não se irrite! 

     - Preciso analisar o posto do 

funcionário André Torres Gui-

marães, fui informado que hou-

ve um acidente na máquina in-

jetora devido a uma falha no 

sensor de presença e o traba-

lhador acabou com um corte 

profundo na mão e ainda está 

afastado. 

     - Isso, isso, isso, isso! O An-

dré estava trabalhando na injeto-

ra quando acabou cortando a 

mão. 

     - Mas cortou devido a falha 

no sensor. 

 

 

micas e microestruturais (Mari-

se Bonifácio Queiroz) 

     − Aditivos e contaminantes 

em alimentos (Silvia A. V. Tfou-

ni) 

     − Micronutrientes, contami-

nantes inorgânicos e avaliação 

da bioacessibilidade de elemen-

tos minerais em alimentos 

(Marcelo A. Morgano) 

     − Processamento de frutas e 

vegetais e seus co-produtos 

(Sílvia C.S. R. Moura e Silvia P. 

M. Germer) 

     − Estabilidade, cinética de re-

ações e cálculo de vida de pra-

teleira de alimentos processa-

dos (Silvia C. S. R. Moura e Síl-

via P. M. Germer) 

     − Conservação de alimentos 

por processos térmicos; reolo-

gia de fluidos; engenharia de 

processos (Maria Isabel Berto) 

     − Desenvolvimento de siste-

mas de embalagem para produ-

tos (Marisa Padula) 

     − Estudos de interação de 

embalagem / alimentos (Marisa 

Padula) 

     − Pesquisa e desenvolvi-

mento de embalagens com ên-

fase nas propriedades de barrei-

ra ao oxigênio e vapor d'água 

(Rosa M. V. Alves) 

     − Pesquisa, desenvolvimen-

to e avaliação de propriedades 

de polímeros de fonte renovável 

(Rosa M. V. Alves) 

     Calendário 

     Inscrições: 01 a 30 de outu-

bro de 2021 

     Prova escrita: 22 de novem-

bro de 2021 (on-line) 

     Divulgação dos resultados 

dos candidatos aprovados na 

primeira fase da seleção e horá-

rio das arguições: 26 de novem-

bro de 2021 

     Arguição e análise do currí-

culo: 29 de novembro a 01 de 

dezembro de 2021 

     Divulgação do resultado final 

da seleção: 10 de dezembro de 

2021 

     Início: 01 de março de 2022 

     Mais informações do edital 

no site: 

https://ital.agricultura.sp.gov.br

/posgraduacao (rolar para bai-

xo, quase no final da página, em 

'Processo Seletivo', clicar em 

'Edital do Processo Seletivo') N 

 

     - Sr. Pedro, nunca vi traba-

lhador querer produzir mais para 

ganhar o mesmo salário e acre-

dito que a empresa estava ciente 

da limitação dessa proteção. 

Vou notificar a empresa. 

     - Suspeitei desde o princípio. 

     - Já que estamos aqui, quero 

que traga os Programas, as atas 

da CIPA, as Análises Ergonô-

micas, os Laudos de Insalubri-

dade  e Periculosidade  e toda  a 

Documentação relativa às NR 10 

e 12 desta e das outras 

máquinas. 

     Nesse momento, Pedro 

percebe que estava enrolado e 

só tem uma reação: 

     Pipipipipipipipipi... N 

Mário Sobral Jr 

Eng. de Seg. do Trabalho 

 

Leia mais no SEGURITO 180 de 

Setembro de 2021 

CLIQUE AQUI PARA LER 

 

     - E o que eu disse? 

     - Que o trabalhador tinha 

cortado a mão. 

     - E como é? 

     - Cortou devido a falha no 

sensor. 

     - E o que eu disse? 

     - Chega! Deixa de enrolar e 

vamos logo para o posto de tra-

balho. 

     - Ninguém tem paciência 

comigo! 

     Chegando na produção o fis-

cal desconfia que a injetora que 

está sendo apresentada não é a 

mesma onde ocorreu o acidente. 

     - Esse equipamento é muito 

novo, tem certeza que foi nessa 

máquina o acidente? 

     Teria algum trabalhador que 

estava presente e que possa 

descrever como ocorreu? 

     - Tudo eu! Tudo eu! Descul-

pe, pensei alto! 

     Já vou chamar o trabalhador. 

Pedro chama uma testemunha 

do acidente e pede para ele ex-

plicar como ocorreu o sinistro. 

     - Doutor, o que aconteceu foi 

o seguinte: o André estava tra-

balhando na injetora, mas estava 

atrasado e acabou fazendo uma 

gambiarra para enganar o sen-

sor. Porém, durante o processo 

perdeu a atenção e com o sensor 

desativado acabou ocorrendo o 

acidente. 

     Pedro, não se aguenta e fala: 

 

  

http://www.norminha.net.br/
https://sit.trabalho.gov.br/radar/
https://www.youtube.com/watch?v=DSSyZmQMjhc
https://ital.agricultura.sp.gov.br/posgraduacao
https://ital.agricultura.sp.gov.br/posgraduacao
https://ital.agricultura.sp.gov.br/posgraduacao
https://ital.agricultura.sp.gov.br/posgraduacao
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://468b17be-8669-4429-bb63-5a9dab66c920.filesusr.com/ugd/b608fa_625dfeeeef384ee69b926d63deac0f17.pdf
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Norminha 642, 23/09/2021 
      A Edenred, líder mundial em 

soluções transacionais para em-

presas e detentora das marcas 

Ticket, Ticket Log, Repom e E-

denred Soluções Pré-Pagas, 

disponibiliza a seus colaborado-

res e empresas-clientes uma 

completa rede de apoio em qua-

tro frentes: psicológica, finan-

ceira, social e jurídica. Oferecido 

desde 2016, o programa Conte 

Comigo foi criado para oferecer 

suporte aos profissionais do 

Grupo, para além das demais 

práticas de RH e itens do pacote 

de benefícios de alimentação, 

saúde e bem-estar que a Eden-

red oferece. Durante a pandemia 

de covid-19, ele tornou-se ainda 

mais relevante, com picos de 

utilização nos meses de abril e 

maio de 2020, no início do pe-

ríodo de isolamento, e em março 

de 2021, quando a segunda on-

da de contágio pela doença co-

meçou.  

     “Durante a pandemia, todos 

fomos colocados para fora de 

nossa zona de conforto, para en-

carar em conjunto uma situação 

adversa à rotina, com parâme-

tros diferentes daqueles aos 

quais estávamos habituados. 

Contar com o apoio e a consul-

toria de especialistas em dife-

rentes frentes pode fazer toda a 

diferença na busca do equilíbrio 

necessário para atravessar este 

momento”, avalia Alaor Aguirre, 

Vice-Presidente da Edenred Bra-

sil.  

     Acessível por meio de um nú 

Colaboradores da Edenred 
Brasil contam com orientação 

social e assistência jurídica, 
psicológica e financeira 

Programa Conte Comigo está disponível, por telefone, 24h por 
dia. Questões emocionais, de família e de relacionamento 

representam 77% dos atendimentos de 2021 

mero de telefone 0800, disponí-

vel 24 horas por dia, sete dias 

por semana, o serviço oferece 

suporte para questões da vida 

pessoal e profissional, com ga-

rantia de confidencialidade. A a-

juda pode ser acessada pelos 

colaboradores da empresa e 

seus dependentes, para auxiliar 

na resolução de problemas que 

possam afetar seu bem-estar fí-

sico, psicológico e emocional.  

     O serviço disponibilizado pe-

la Edenred oferece um programa 

completo de apoio e o atendi-

mento é prestado por profissio-

nais experientes nas áreas de 

psicologia, psiquiatria, serviço 

social e direito. Entre os tópicos 

atendidos pelo projeto, estão o-

rientações em: questões finan-

ceiras, como sugestões de mé-

todos para administrar recursos 

e quitar os débitos; questões ju-

rídicas, em diferentes especiali-

dades do direito, como consu-

midor, imobiliário, previdenciá-

rio, família, e  tributário; ques-

tões sociais, para problemas re-

lacionados à adoção de filhos, 

recursos de comunidade, políti-

cas públicas, orientação familiar 

em geral; e questões psicoló-

gicas, para problemas de rela-

cionamentos familiares, ques-

tões relacionadas a comorbida-

des, estresse, luto, ansiedade, 

transtornos alimentares e difi-

culdades de aprendizado. 

     Saiba mais 

Site: www.edenred.com.br  

www.linkedin.com/company/22

311673/ N 

Após 431 dias internado, homem que teve 70% do corpo 
queimado ao sofrer choque recebe alta no Pará 

Paciente foi vítima de descarga elétrica durante o trabalho, perdeu parte do braço e passou por mais de 20 
procedimentos em hospital na região metropolitana de Belém. 

 

Paciente passou 14 meses 
em tratamento no Hospital 

Metropolitano em 
Ananindeua, na Grande 
Belém. — Foto: Diego 

Monteiro / Ascom HMUE 
Norminha 642, 23/09/2021 
  Daniel Alves, de 32 anos, rece-

beu alta após ficar 431 dias in-

ternado. Ele sofreu um choque 

que deixou 70% do corpo com 

queimaduras de 2º e 3º graus e 

chegou a perder parte do braço 

na descarga elétrica, Após pas-

sar por mais de 20 procedi-

mentos durante a internação, 

Daniel deixou na quarta-feira 

(15/09) o Hospital Metropolita-

no de Urgência e Emergência, 

em Ananindeua, região metro-

politana de Belém. 

“Não preciso dizer muito, ape-

nas que estou muito feliz de po-

der voltar pra casa depois desse 

longo período de tratamento”, a-

firmou o paciente. 

     O paciente é natural de Ma-

capá, no Amapá, e deu entrada 

no hospital em 11 de julho de 

2020. O acidente ocorreu en-

quanto ele trabalhava. Após a 

descarga elétrica de alta inten-

sidade, o homem caiu de uma 

altura de quatro metros. 

     Ele foi levado em estado gra-

ve para uma unidade de saúde 

de Macapá e, de lá, foi trans-

ferido para o Hospital Metropo-

litano, no Pará, onde há o Centro 

de Tratamento de Queimados (C 

TQ), referência neste tipo de a-

tendimento na região norte. 

     “Ao analisar o estado de saú-

de do paciente, sabíamos que 

seria uma longa batalha, com 

prolongado tempo de interna-

ção. Mas ele, com o apoio de 

toda a equipe, superou nossas 

expectativas, e hoje retornou pa-

ra sua casa”, disse o médico do 

CTQ, Sandro Oliveira. 

     O Hospital Metropolitano in-

formou que o paciente já chegou 

na unidade com o braço ampu-

tado. Eles explicam que em caso 

de acidentes dessa natureza, a 

eletricidade entra por um local 

do  corpo e sai por  outra extre- 

 

 

Paciente se emociona ao se 
despedir de equipe médica 

que acompanhou o 
tratamento. — Foto: Diego 

Monteiro / Ascom HMUE 
midade. No caso de Daniel, o 

membro atingido foi o braço es-

querdo. 

     Segundo os profissionais 

que acompanharam o caso du-

rante os 14 meses de internação 

do paciente, Daniel precisou 

passar por inúmeros procedi-

mentos, muitos deles com en-

xertos. O tratamento envolveu 

diversas especialidades, como 

terapia intensiva, oftalmologia, 

cirurgia geral, ortopedia e trau- 

matologia, infectologia, nutrolo-

gia e cirurgia plástica. 

     Após tanto tempo conviven-

do com a rotina do hospital, pa-

ciente e profissionais estabele-

ceram uma relação para além do 

tratamento médico. Na tão espe-

rada  volta pra  casa, Daniel se 

 

 

Médicos se despedem de 
paciente após mais d eum 
ano de internação. — Foto: 

Diego Monteiro/ Ascom HMUE 
despediu com aplausos e home-

nagens da equipe que o acolheu. 

     O paciente recebeu uma carta 

com mensagens de esperança, 

assinada por todos os profissio-

nais que o ajudaram a lutar pela 

vida. 

 

Volta pra casa foi marcada 
por homenagens. — Foto: 
Diego Monteiro / Ascom 

HMUE 
N 

G1 Pará 
 

 

 

 

ela afirma que já passou por al-

gumas situações e presenciou 

familiares sofrendo acidentes 

em casa. 

     “A maneira como foi expli-

cado o assunto e os exemplos 

citados foram bem esclarecedo-

res, além nos deixar mais cons-

cientizados, porque até as situa-

ções mais bobas, a gente pensa 

que nuca vai ocorrer conosco. 

Um dos pontos que mais cha-

maram minha atenção, foi sobre 

como usar de forma correta o 

fone de ouvido, em que já utilizo 

esse acessório desde muito ce-

do, só que de um jeito inade-

quado, e hoje sofro as conse-

quências do uso incorreto”, dis-

se a estudante, que comentou 

que presenciou o pai sofrer um 

acidente doméstico. 

     “Meu pai estava trocando 

uma lâmpada em casa e a esca-

da não estava engatada da forma 

correta, o que causou uma que- 

educativas, além de promover, a 

partir do que foi repassado, um 

concurso de redação sobre a te-

mática, em que os melhores se-

rão premiados no dia do evento, 

que ocorre no dia 8/10. 

 

     Para o aluno do 9º ano da 

escola Sesi Belém, Davi Duarte 

(14), o tema da palestra, que en-

volve segurança e saúde no am-

biente escolar, proporcionou um 

novo olhar aos acidentes que, 

muitas vezes, partem dos deta-

lhes que ocorre no cotidiano. 

     “Muito edificante essa pales-

tra, porque aprendemos coisas 

que a gente não sabia e, muito 

menos, tinha noção. E a visão 

que os palestrantes nos passa-

ram, fez com que as pequenas 

coisas que ocorrem no dia-a-

dia, seja na rua, na escola ou em 

casa, podem se tornar um aci-

dente grave, em que devemos ter 

mais atenção e cuidado” afir-

mou, Davi. 

     A aluna do 9º ano da escola 

Sesi Belém, Ana Clara (14), con-

seguiu se identificar com diver-

sos pontos citados na apresen-

tação dos especialistas convo-

cados para abordar o tema, pois  

Norminha 642, 23/09/2021 
     Em preparação à ação do Dia 

Nacional de Segurança e Saúde 

nas Escolas (DNSSE), no dia 7 

de outubro, o Sindicato da In-

dústria da Construção do Estado 

do Pará. (Sinduscon-PA), em 

parceria com a Superintendên-

cia Regional do Trabalho (SRTB/ 

PA) e apoio das construtoras pa-

raenses Quanta Engenharia e 

Quadra Engenharia, visitou nos 

dias 14 e 15/09 escolas da Rede 

Sesi Pará, na Região Metropoli-

tana de Belém (RMB). 

     A iniciativa integra a Semana 

CANPAT Construção, que será 

realizada virtualmente de 4 a 8/ 

10 pela Câmara Brasileira da In-

dústria da Construção (CBIC), 

Inspeção do Trabalho (SIT), Sesi 

e Seconci-Brasil. O objetivo é 

conscientizar a sociedade sobre 

acidentes, saúde e segurança 

em casa, nas escolas, durante o 

trajeto e no trabalho, além de 

ressaltar a importância de utili-

zar os Equipamentos de Prote-

ção Individual (EPIs), como a 

máscara. 

     A visita antecipada nas esco-

las do Sesi no Pará tem a finali-

dade de esclarecer dúvidas e a-

presentar métodos de prevenção 

para os alunos do 8° e 9° ano 

(público definido para esse pri-

meiro  momento)  com palestras  

Semana CANPAT Construção: 
Sinduscon-PA visita escolas em preparação ao DNSSE 

 

 da brusca e ele foi encaminhado 

para o hospital, onde foi neces-

sário levar ponto no ferimento”, 

finalizou Ana Clara. 

     Para a pedagoga e diretora da 

unidade Sesi Belém, Gleaecy 

Moy, a iniciativa do Sinduscon-

PA em levar o DNSSE para as 

escolas, através da Canpat 

Construção, foi fantástica por 

entender que os alunos preci-

sam saber e entender sobre o 

assunto que vai agregar conhe-

cimento significativo e aprendi-

zado necessário para a vida. 

     “Esse momento foi funda-

mental, porque os nossos alu-

nos participaram de forma ex-

pressiva, em que entenderam o 

assunto e o quanto é necessário 

abordar saúde e segurança em 

todos ambientes, não somente 

nas escolas ou em casa, mas 

também, futuramente, na vida 

laboral”, afirmou a educadora. N 

CBIC 

http://www.norminha.net.br/
http://www.edenred.com.br/
http://www.linkedin.com/company/22311673/
http://www.linkedin.com/company/22311673/
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/09/17/apos-431-dias-internado-homem-que-teve-70percent-do-corpo-queimado-ao-sofrer-choque-recebe-alta-no-para.ghtml
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://cbic.org.br/es_ES/semana-canpat-construcao-sinduscon-pa-visita-escolas-em-preparacao-ao-dnsse/?utm_campaign=cbic_hoje_17092021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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Pernambucanas aposta na capacitação para intensificar seu compromisso 
com a moda socialmente responsável 

Norminha 642, 23/09/2021 
  A Pernambucanas, marca vare-

jista nacional pioneira em ino-

vações, adere ao ModaComVer-

so – movimento liderado pela 

ABVTEX (Associação Brasileira 

do Varejo Têxtil) que busca in-

formar, engajar e conscientizar o 

consumidor e a sociedade em 

prol de uma moda socialmente 

responsável, cujo lançamento o-

ficial aconteceu em 16 de se-

tembro em todo o País. A vare-

jista entende a importância da 

iniciativa como oportunidade 

para tornar públicas as diversas 

ações que a marca já realiza 

junto à sua cadeia de valor. 

     Signatária desde 2010 do 

Programa de Certificação da AB 

VTEX, a Pernambucanas possui 

100% de toda a sua cadeia têxtil 

nacional certificada, incluindo 

fornecedores e subcontratados, 

sendo classificada como nível 

pleno – categoria máxima do 

programa. Além da ABVTEX, as 

auditorias também são conduzi-

das pela área de Compliance de 

Fornecedores da Pernambuca- 

Norminha 642, 23/09/2021 
  O acidente de trajeto do empre-

gado que não atua como moto-

rista e faz apenas deslocamentos 

específicos não pressupõe a 

responsabilização objetiva (in-

dependente de culpa) da empre-

sa. A decisão é da Quarta Câ-

mara do Tribunal Regional do 

Trabalho da 12ª Região (SC), em 

processo envolvendo uma em-

presa de telefonia e um insta-

lador de cabos que atuava em 

Jaraguá do Sul (SC).  

     Na ação, o trabalhador con-

tou que realizava consertos na 

fiação de postes e disse que a-

tendia em média sete chamadas 

externas por dia, dirigindo seu 

próprio automóvel. Num desses 

deslocamentos, na cidade de 

Corupá (SC), ele acabou sendo 

atingido por um caminhão que 

estava na contramão e veio a 

fraturar a tíbia. 

      A fratura não foi identificada 

à época e, após tirar 14 dias de 

licença, o cabista retornou ao 

serviço, onde permaneceria tra-

balhando por mais dois anos. 

Ao apresentar pedido de inde-

nização por danos morais e ma-

teriais, a defesa do empregado 

argumentou que a lesão e a con-

tinuidade da prestação de servi-

ços levaram o trabalhador a de-

senvolver uma limitação nos 

movimentos da perna, apontan-

do doença ocupacional. 

nas, responsável por homolo-

gar, desenvolver, fortalecer e fi-

delizar as empresas. 

     Os fornecedores e subcon-

tratos nacionais, que somam 

hoje mais de mil empresas e re-

presentam 80% da base, são 

avaliados regularmente por mei-

o de uma matriz de risco, que 

considera aspectos que envol-

vem compliance, questões co-

merciais, logística, qualidade e 

finanças. Somente em 2021 fo-

ram realizadas mais de 15 mil 

avaliações. Os resultados de to-

das essas análises ficam dis-

poníveis no site da varejista e 

são atualizados constantemente, 

como forma de intensificar a 

transparência com toda a socie-

dade.  

     Outra importante iniciativa 

que visa garantir o cumprimento 

de todas as práticas trabalhistas 

também está refletida nos con-

tratos firmados com a indústria 

têxtil. Todos eles contêm cláu-

sulas relacionadas aos direitos 

humanos, além de compliance e 

garantias socioambientais. 

TRT da 12ª Região (SC) afasta 
responsabilidade de telefônica 

por acidente de técnico durante 
deslocamento 

     Responsabilidade  

     Além do pagamento de inde-

nização por danos morais e ma-

teriais, o empregado também 

pediu o custeio de sessões de fi-

sioterapia e uma pensão mensal 

vitalícia. A empresa contestou o 

pedido alegando que o acidente 

havia sido causado por culpa 

exclusiva de terceiro e apontou 

que os exames médicos não 

constataram qualquer limitação 

funcional do empregado. 

     No julgamento de primeiro 

grau, o juiz Carlos Aparecido 

Zardo (2ª Vara do Trabalho de 

Jaraguá do Sul) negou os pedi-

dos de indenização por consi-

derar que a empresa só poderia 

vir a ser responsabilizada nesse 

situação se ficasse demonstrada 

a culpa ou dolo do empregador. 

O magistrado também rejeitou 

os demais pedidos apontando 

que a perícia médica não atestou 

a incapacidade laboral do traba-

lhador. 

    Risco normal 

   A decisão foi mantida por una-

nimidade na Quarta Câmara do 

TRT-12, que também concluiu 

que a atividade exercida pelo 

empregado não poderia ser e-

quiparada à de um motoboy ou 

motorista profissional – condi-

ção em que o dever de res-

ponsabilização da empresa nas-

ce da simples exposição do tra-

balhador a um grau maior de a-

cidentes. N CSJT 

     “Há muitos anos lutamos por 

setor têxtil socialmente respon-

sável, no qual os direitos huma-

nos, a ética e a transparência se-

jam garantidas. O Movimento é 

fundamental para ajudar o con-

sumidor a fazer escolhas ade-

quadas no momento da compra, 

optando por empresas que têm 

o real compromisso com uma 

moda justa e digna. Quando o 

consumidor se torna consciente 

toda  a  sociedade  ganha  por 

 
Varejista adere ao Movimento ModaComVerso em prol de uma 

cadeia têxtil ética, humana e transparente 

meio da geração de empregos, a 

redução da informalidade e o fim 

de todo e qualquer tipo de tra-

balho análogo ao escravo no 

país”, afirma Sergio Borriello, 

membro do Conselho Diretor da 

ABVTEX e CEO da Pernambuca-

nas. 

     Capacitação 

     A marca acredita que o com-

promisso com uma cadeia de 

fornecimento socialmente res-

ponsável também envolve a ca-

pacitação de toda a base de for-

necedores. Para desenvolvê-los, 

a varejista realiza o Programa de 

Relacionamento com Fornece-

dores Pernambucanas. Equipes 

técnicas da empresa realizam 

treinamentos dentro das pró-

prias fábricas, aprimorando a 

capacidade produtiva, estrutu-

rando laboratórios de qualidade, 

prestando consultoria nas práti-

cas de sustentabilidade, além da 

realização de workshops para a 

troca de experiências e reconhe- 

cimento das melhores execu-

ções. A varejista também dispo- 

nibiliza  o apoio de  instituições 

de ensino renomadas que con-

tribuem com a capacitação téc-

nica da cadeia de abasteci-

mento. 

     “Durante a pandemia, por e-

xemplo, intensificamos as nos-

sas ações para apoiar e forta-

lecer os nossos fornecedores 

parceiros. Concedemos crédito, 

acompanhamos a saúde finan-

ceira, não cancelamos nenhum 

compromisso  firmado,  mapea- 

mos  os impactos  na produção 

em toda a cadeia incluindo a 

produção de matéria-prima e re-

avaliamos as previsibilidades de 

compras. Apesar das restrições, 

nos esforçamos e encontramos 

alternativas para estarmos ainda 

mais próximos de todos e isso 

foi fundamental para entender-

mos mutuamente as necessida-

des, dificuldades e nos ajudar-

mos”, explica Fabio Fadel, 

membro do Conselho Diretor da 

ABVTEX e Diretor Executivo Co-

mercial da Pernambucanas. 

     Sobre o ModaComVerso: 

     O ModaComverso é um mo-

vimento pioneiro liderado pela 

ABVTEX (Associação Brasileira 

do Varejo Têxtil) e que reúne re-

des varejistas e fornecedores. 

Busca construir uma moda so-

cialmente responsável no Brasil, 

a partir do estímulo a uma ca-

deia de fornecimento ética, hu-

mana e transparente com o in-

tuito de dar visibilidade e desta-

que para quem está, de fato, fa-

zendo a diferença e atuando res-

ponsavelmente no setor. N 

 

Considerações sobre o crime de 
Violência Psicológica 

Norminha 642, 23/09/2021 
 A violência estrutural se encon-

tra enraizada de forma demasia-

da na sociedade. Nesse sentido, 

observa-se que as mulheres são 

as que mais sofrem com isso. 

Pode-se citar como exemplo, a 

crise atual que o Afeganistão en-

frenta e o que ela abarca – dei-

xando claro que o objetivo aqui 

não é colocar a culpa na religião 

pelas ações decorrentes de 

mãos humanas –, conflitando de 

forma direta em consequências 

para as mulheres. Essas acabam 

sendo subjugadas, tendo os 

seus direitos violentados e suas 

vozes reprimidas. Passam a ser 

proibidas de estudar, de ter mo-

mentos recreativos e, acreditem 

se quiser, até mesmo de usar 

maquiagem ou salto alto. Situa-

ções como essa nos mostra co-

mo o retrocesso existe e nos re-

lembra o quão importante é a 

criação de leis que protejam ca-

da vez mais a integridade física 

e mental da mulher. 

     De forma inicial, tem-se que 

para adentrar de fato no quesito 

Violência Psicológica, é neces-

sário entendermos qual o seu 

conceito, sua etimologia. 

     A palavra violência vem do 

termo latino vis, que significa 

força. Com isso, violência nada 

mais é do que o abuso da força, 

usado contra alguém ou a fazê-

lo agir contra a sua vontade. 

(VERONESE; COSTA, 2006). A 

violência não abrange apenas o 

ato propriamente dito, ou me-

lhor, uma ação praticada, mas 

também podendo vir a ser uma 

omissão, o deixar de fazer algo. 

Cita-se como exemplo de omis-

são a não prestação de determi-

nada ajuda ou auxílio. 

     A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria 

da Penha) reconhece a violência 

doméstica e familiar contra a 

mulher como: violência física 

(Art. 7º, I), psicológica (Art. 7º, 

II), sexual (Art. 7º, III), patri-

monial (Art. 7º, IV) e moral (Art. 

7º, V). Entendendo isso, sem 

mais delongas, adentremos no 

tipo Psicológico, objeto de enfo-

que do artigo. 

     Entendendo o crime de Vio-

lência Psicológica 

     Recentemente, foi criado o 

tipo penal de Violência Psicoló-

gica contra a mulher, positivado 

no Art. 147-B, CP. Embora já 

havendo previsão na Lei Maria 

da Penha (Art. 7, II) a tipificação 

penal apenas veio com a Lei nº 

14.188/21. 

     O crime de Violência Psico-

lógica encontra previsão legal 

no Art. 147-B do Código Penal, 

vejamos: 

     Art. 147-B. Causar dano e-

mocional à mulher que a pre-

judique e perturbe seu pleno de- 

senvolvimento ou que vise de-

gradar ou a controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e de-

cisões, mediante ameaça, cons-

trangimento, humilhação, mani-

pulação, isolamento, chanta-

gem, ridicularização, limitação 

do direito de ir e vir ou qualquer 

outro meio que cause prejuízo à 

sua saúde psicológica e autode-

terminação. (Incluído pela nº Lei 

14.188 de 2021) 

     Pena – reclusão, de seis me-

ses a dois anos e multa, se a 

conduta não constitui crime 

mais grave. 

     Além disso, há de se ater que 

havendo risco atual ou iminente 

à vida ou a integridade física da 

mulher, o agressor será IMEDIA-

TAMENTE afastado do lar, domi-

cílio ou local de convivência, ca-

bendo, então, MEDIDA PROTE-

TIVA DE URGÊNCIA. Vejamos 

também a redação do artigo: 

     Art. 12-C, Lei nº 11.340, de 7 

de agosto de 2006 (Lei Maria da 

Penha). Verificada a existência 

de risco atual ou iminente à vida 

ou à integridade física ou psico-

lógica da mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, 

ou de seus dependentes, o a-

gressor será imediatamente a-

fastado do lar, domicílio ou local 

de convivência com a ofendida. 

     De forma conjunta, outra mu-

dança trazida com a Lei nº 14. 

188/21 para o enfrentamento da 

Violência Doméstica contra a 

mulher é a criação do Programa 

de Cooperação ‘’Sinal Vermelho 

contra a Violência Doméstica’’, 

em vigor também, desde o mês 

de julho passado. O texto encon-

tra previsão legal na referida lei, 

em seu Art. 2º, parágrafo único e, 

em suma, prevê que Executivo, 

Judiciário, Ministério Público, 

Defensoria Pública e órgãos de 

segurança pública possam esta-

belecer parcerias com estabele-

cimentos comerciais privados. 

Entre outras medidas, prevê que 

a ‘’letra X’’ escrita na mão da mu-

lher, preferencialmente na cor 

vermelha, funcione como um 

sinal de denúncia de situação de 

violência em curso. Ela pode ser 

apresentada em repartições pú-

blicas e entidades privadas que 

participam do programa, sendo 

logo em seguida encaminhada 

para atendimento especializado. 

     Por menor que seja um ato, 

se entendido que ele gera um so-

frimento mental, estresse, triste-

za, isso já é suficiente. Essa a-

gressão é lenta, silenciosa, uma 

construção de condutas que mi-

nam a capacidade da vítima de 

sair da situação. 

     Portanto, não deixe de de-

nunciar. Peça ajuda! Não se cale! 

N 
Brenda Abreu 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9443764
https://modacomverso.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Vacinação obrigatória do trabalhador: entenda como funciona 
Norminha 642, 23/09/2021 
        Com a edição da Lei n.º 13. 

979/20 surgiram inúmeras me-

didas para o enfrentamento da 

pandemia. Uma dessas medidas 

é a possibilidade da vacinação 

compulsória, que está prevista 

no artigo 3º, inciso III, d da re-

ferida lei. Porém, como funciona 

a vacinação compulsória na prá-

tica? Pode o empregador exigir 

vacina obrigatória do trabalha-

dor? E caso o trabalhador se 

recuse? Essa é uma dúvida bas-

tante comum a diversos empre-

gados no atual cenário. 

     Recentemente, um julgado 

da 2ª Vara do Trabalho de São 

Caetano do Sul decidiu que o 

empregado que se recusa a vaci-

nar pode ser demitido por justa 

causa. Porém, essa recusa não é 

absoluta, o que significa que ca-

so existam evidências científicas 

ou justificativas para se recusar 

a imunização, o empregador de-

ve adotar medidas para realocar 

o empregado, evitando assim 

sanções e até a demissão. 

     Para entender mais sobre co-

mo funciona a vacinação obriga-

tória do trabalhador e como o 

Judiciário vem decidindo sobre 

casos envolvendo esse tema va-

le a pena conferir. 

     Vacinação obrigatória e os 

direitos do trabalhador 

     Em fevereiro de 2021, uma 

auxiliar de limpeza que prestou 

serviços em um hospital infantil 

moveu uma ação contra seu em-

pregador em razão de ter sido 

demitida por justa causa. A dis-

pensa da trabalhadora se deu 

pelo fato de que ela se recusou a 

tomar a vacina contra a Covid-

19. 

     Na ação, a empregada alega 

que tal motivo não enseja a de-

missão por justa causa, uma vez 

que não existe uma lei obrigan-

do que qualquer indivíduo tome 

a vacina. Por esse motivo, a em-

pregada também afirmou que tal 

conduta do empregador confi-

gurava enquanto falta grave, 

motivo o qual ela pleiteava da-

nos morais, nulidade da justa 

causa,  pagamento  de  todas  as 

verbas rescisórias mais 40% do 

FGTS. 

     Para o hospital que demitiu a 

auxiliar de limpeza, a funcioná-

ria atua na linha de frente do Co 

vid-19, por isso, a falta de imu- 

nização representa riscos não a-

penas para a própria empregada 

como também para a sociedade. 

Na defesa, o hospital deixa claro 

que forneceu todos os treina-

mentos e informações para seus 

trabalhadores, bem como, noti-

ficou a empregada que, mesmo 

assim, se recusou a tomar a va-

cina por duas vezes. 

     O Juízo de Primeira Instância 

de São  Caetano do  Sul decidiu 

pela improcedência da ação da 

empregada, entendendo que a 

sua argumentação não poderia 

ser acolhida. Na sentença, a juí-

za argumentou que houve moti-

vo para a dispensa da emprega-

da por justa causa. Isso porque, 

a Lei nº 13.979/20, já previa a 

possibilidade de vacinação 

compulsória (art. 3º, inciso III, 

d). 

     Vale destacar que as medidas 

previstas na lei só podem ser 

aplicadas com base em evidên-

cias científicas e análises sobre 

as informações estratégicas em 

saúde e, como já existem estu-

dos que comprovam a eficácia 

da vacina, não existe qualquer 

obstáculo para a sua aplicação. 

     A sentença de primeira ins-

tância entendeu que o direito in-

dividual  da auxiliar  de  limpeza 

não se sobrepõe a necessidade 

de promover a saúde de todos 

os trabalhadores e pacientes do 

hospital e por isso ela não pode-

ria se abster da obrigação de ser 

vacinada. 

     Na decisão, a juíza destacou 

que o empregador cuidou de in-

formar sobre a vacinação obri-

gatória do trabalhador através de 

um Protocolo de Combate a Co 

vid-19. Paralelamente, o empre-

gador também enviou a empre-

gada um aviso de advertência, 

no qual dava a oportunidade de- 

la se manifestar sobre qualquer 

impedimento legítimo para se 

vacinar. A fundamentação do 

empregador para a dispensa por 

 

justa causa se deu em razão da 

indisciplina e insubordinação, 

que são hipóteses previstas no 

artigo 482, alínea h da CLT. 

     Embora a empregada tenha 

apresentado um Recurso Ordi-

nário para recorrer da sentença, 

este também foi negado pelo 

TRT da 2ª Região. 

     Vacinação obrigatória X va-

cinação forçada 

     Quando se fala em vacinação 

 
 

obrigatória do trabalhador é im-

portante ter em mente que o Ju-

diciário já se manifestou a res-

peito do tema. Nesse sentido, o 

Supremo Tribunal Federal (STF) 

que é a Corte Suprema do Judi-

ciário, decidiu em duas ações 

(ADIs 6586 e 6587 e do ARE 

1.267.897) que a vacinação obri 

gatória é uma medida legítima, 

desde que observadas as regras 

da Lei nº 13.979/20. A vacina-

ção, portanto, só pode ser obri-

gatória mediante evidências ci-

entíficas e análises sobre infor-

mações estratégicas em saúde. 

     Importante mencionar que, 

nessas decisões, o STF deixa 

claro que vacina obrigatória não 

equivale a imposição de vacina-

ção forçada, já que a vacinação 

exige o consentimento daquele 

que será imunizado. Caso não e-

xista tal consentimento, é possí-

vel adotar medidas indiretas tais 

como a restrição do exercício de 

certas atividades ou frequência 

em determinados lugares, desde 

que exista previsão legal. Esse 

entendimento da Corte Supre- 

ma, contudo, deixa claro que 

tais medidas indiretas só podem 

ser aplicadas se a recusa é moti-

vada em evidências científicas 

ou exista contraindicação dos i-

munizantes com base em ampla 

informação sobre sua eficácia. É 

fato que alguns indivíduos pos-

suem alergias a determinados 

componentes da vacina e, nes-

ses casos, a recusa é legal na in-

terpretação da Suprema Corte. A  

vacinação obrigatória do traba-

lhador, acima de tudo, deve es-

tar pautada pelos princípios da 

dignidade humana e os direitos 

fundamentais, além da razoabili-

dade e proporcionalidade. 

     A argumentação do STF, a-

lém de ir de encontro com as di-

retrizes da Lei nº 13.797/20, 

também está de acordo com o 

posicionamento do Ministério 

do Trabalho que, em janeiro de  

2021, publicou o “Guia Técnico 

Interno do MPT sobre vacinação 

da Covid-19”. Nesse Guia, o 

MPT deixa claro que o traba-

lhador que injustificadamente se 

recusa a ser vacinado, mesmo a-

pós ser disponibilizado a ele to-

da a informação, pode configu-

rar falta grave com a aplicação 

das sanções previstas na CLT e 

legislação trabalhista. Assim, 

sob pena de colocar em risco a 

imunização coletiva, o emprega-

dor pode aplicar sanções disci-

plinares, incluindo a despedida 

por justa causa. 

     Despedida por justa causa e 

vacinação 

     Já explicamos aqui sobre os 

direitos decorrentes de uma de-

missão por justa causa e como 

ela funciona no Direito traba-

lhista. A justa causa é conside-

rada penalidade máxima aplica-

da pelo empregador no contrato 

de trabalho. Como o emprego, 

em geral, é a única fonte de ren-

da do trabalhador, os Tribunais 

priorizam a continuidade da re-

lação de emprego. 

     Para que uma demissão por 

justa causa ocorra, o empregado 

deve realizar uma conduta que 

esteja expressamente prevista 

na legislação, especificamente 

no artigo 482 da CLT. Como ex-

plicamos acima, os casos envol-

vendo insubordinação e indisci-

plina podem ocasionar a justa 

causa, logo para evitar esse tipo 

de penalidade, o empregado de-

ve se justificar acerca da recusa 

na vacina, além de negociar com 

o empregador a adoção de me-

didas que realoquem sua posi-

ção, a fim de evitar o rompi-

mento do contrato de trabalho.N 

Nogueira Advocacia 

Mantida justa causa de 
empregado que assediou colega 

de trabalho em Minas Gerais 

 
Atitudes do trabalhador relatadas em boletim de ocorrência 

serviram de fundamento para a concessão de medida protetiva 

Norminha 642, 23/09/2021 
   O juiz Leonardo Toledo de Re-

sende, titular da 2ª Vara do Tra-

balho de Varginha (MG), confir-

mou a justa causa de um ex-em-

pregado de supermercado que 

assediou uma colega de traba-

lho. 

     Na ação, o trabalhador pedia 

que a justa causa fosse afastada, 

alegando que a penalidade foi 

aplicada com rigor excessivo e 

sem observância da gradação 

das penas. Isso porque não re-

cebeu advertência verbal ou es-

crita antes de ser dispensado 

por justa causa. O supermer-

cado, por sua vez, defendeu a 

validade da medida, apontando 

que o autor cometeu falta grave 

capaz de comprometer a conti-

nuidade do liame de emprego, 

ao praticar atitudes contra a co-

lega de trabalho, que acarreta-

ram “desequilíbrio, insegurança 

e aborrecimento no ambiente de 

trabalho”. 

     Ao decidir o caso, o julgador 

deu razão ao empregador. A de-

cisão se baseou no depoimento 

da própria vítima do assédio, 

que confirmou todas as motiva-

ções apresentadas pela empresa 

para a dispensa do empregado. 

A trabalhadora, que atua no su-

permercado como operadora de 

caixa desde maio de 2019, es-

clareceu que o reclamante não 

era seu chefe e que jamais teve 

relacionamento amoroso com 

ele. Segundo ela, também nunca 

houve qualquer briga ou dis-

cussão entre os dois. 

     No depoimento, a operadora 

de caixa relatou que o colega de 

trabalho a perseguia dentro da 

loja, querendo saber o motivo de 

ela não estar conversando com 

ele.  No dia 31 de outubro de 

2019, estava no estacionamento 

com  uma  amiga,  quando  o ho- 

mem se aproximou e tentou bei-

já-la. Ela o impediu, dizendo que 

eram somente colegas de traba-

lho. Dias depois, o autor se diri-

giu ao seu caixa, afirmando que 

ela havia sido vista com colega 

no banheiro do supermercado. 

Ele a chamou de vagabunda. Os 

fatos relatados foram levados à 

gerência, tanto pela própria ope-

radora de caixa como por cole-

gas de trabalho. 

     O autor foi dispensado por 

justa causa no dia seguinte ao 

ocorrido. A trabalhadora contou 

que, após o desligamento, deci-

diu solicitar uma medida proteti-

va contra ele, porque ficou com 

medo. Mesmo já tendo saído do 

emprego, o homem retornou ao 

supermercado (local de traba-

lho) e ainda enviou um presente 

para ela. 

     Boletim de ocorrência 

     As atitudes do ex-emprega-

do, que motivaram a justa causa, 

com base no artigo 482 da CLT, 

constaram também do boletim 

de ocorrência policial lavrado e 

serviram de fundamento para o 

deferimento de medida protetiva 

em favor da trabalhadora assedi-

ada. A medida proibiu o acusado 

de se aproximar da vítima, de-

vendo manter-se a uma distân-

cia de, no mínimo, 200 metros, 

ou à distância de uma esquina e 

outra do mesmo lado da rua. O 

homem também foi proibido “de 

manter qualquer espécie de con-

tato com a ofendida, quer por 

carta, por telefone, através de re-

cados, sinais, entre outros meios 

de comunicação”. 

Para o juiz sentenciante, houve 

falta grave capaz de levar à 

quebra da confiança necessária 

à continuidade da relação de 

emprego. N 

Fonte: 
TRT da 3ª Região (MG) 

 

 

Vacinação obrigatória para o trabalhador é uma dúvida recorrente 
no atual cenário. Veja o que diz o direito trabalhista sobre esse tema. 

http://www.norminha.net.br/
https://nobeadvogados.jusbrasil.com.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9466267
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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6 Benefícios Previdenciário que o MEI tem direito 
Norminha 642, 23/09/2021 
      No último ano houve um au-

mento significativo no número 

de Microempreendedores Indi-

viduais no Brasil e com isso 

surgiu a seguinte dúvida: Quais 

são os direitos dos MEIs? Trou-

xe então 6 benefícios previden-

ciários que essa classe tem di-

reito nesse artigo! 

    Os Microempreendedores In-

dividuais são aquelas pessoas 

que trabalham por conta própria 

e que se legalizam como pe-

queno empresário, sendo que o 

limite de faturamento para o ano 

civil é de até R$ 81.000,00 e o 

empreendedor só pode contar 

com um empregado, no máxi-

mo. 

     As alíquotas de contribuição 

são de 5%, 11% e 20% e no que 

isso irá implicar? 

     No valor do benefício e no 

acesso aos benefícios do INSS. 

     A alíquota de 5% do salário 

mínimo para o MEI que se en-

quadrar no Simples Nacional 

sem qualquer óbice; 

     A de 11% do salário mínimo 

para o MEI que trabalhe por con-

tra própria, sem relação de tra-

balho com empresa ou equipa-

rado. 

     Nesses casos o valor do be-

nefício ficará limitado ao salário 

mínimo vigente e não terão di-

reito a Aposentadoria por Tempo 

de Contribuição (atualmente ela 

não existe mais, sendo relevante 

apenas para os que cumpriram 

os requisitos para concessão até 

12/11/2019). 

     E quais são os Benefícios 

Previdenciários que o MEI tem 

direito? 

     1- Aposentadoria por Idade 

     Com a reforma os requisitos 

para a concessão dessa modali-

dade de aposentadoria: 

     Mulheres: 62 anos de idade + 

15 anos de contribuição 

     Homem: 65 anos de idade + 

15 anos de contribuição. 

     OBS.: Para os homens que se 

filiaram a partir de 13/11/2019, 

será necessário 20 anos de con-

tribuição. 

 

 

     2- Aposentadoria por Inca-

pacidade Permanente (antiga A-

posentadoria por Invalidez) 

     Os requisitos para concessão 

dessa aposentadoria são: 

     Ter qualidade de segurado 

ou estar no período de graça 

(manutenção); 

     Carência de 12 meses de 

contribuição; 

     Estar incapacitado total e 

permanentemente para o traba-

lho, sem a possibilidade de re-

abilitação profissional. 

     Existem algumas doenças 

que não exigem esse período de 

carência e tenho um vídeo no 

meu canal do YouTube contado 

cada uma delas, vou deixar o 

link aqui. 
     3- Auxílio por Incapacidade 

Temporária (antigo Auxílio Do-

ença) 

     Os requisitos para concessão 

desse auxílio são: 

     Ter qualidade de segurado 

ou estar no período de graça 

(manutenção); 

     Carência de 12 meses de 

contribuição; 

     Estar incapacitado total/par-

cial e temporariamente ou per-

manentemente para o trabalho, 

com a possibilidade de reabilita-

ção profissional. 

     4- Salário Maternidade 

     Devido a segurada, por moti-

vo de: 

     - nascimento de filho; 

     - aborto não criminoso; 

     - feto natimorto (que morre-

ram dentro do útero ou no mo-

mento do parto); 

     - adoção ou guarda judicial 

para fins de adoção. 

     Além disso é preciso: 

     Ter qualidade de segurada ou 

estar no período de graça; 

 

     Carência de 10 meses de 

contribuição. 

     5- Auxílio Reclusão 

     Os dependentes do segurado 

recluso, terão direito a esse be-

nefício se: 

     Comprovar o recolhimento 

do segurado à prisão em regime 

FECHADO; 

     O preso deve ser de baixa ren 

da; 

     Carência de 24 meses de 

contribuição, para prisões ocor-

ridas a partir de 18/06/2019; 

     O preso precisa ter qualidade 

de segurado ou estar no período 

de graça; 

     Segurado não deve receber 

nenhum tipo de remuneração ou 

benefício. 

     6- Pensão por morte 

     Os dependentes do segurado 

falecido, terão direito a esse be-

nefício se: 

     O falecido precisava ter qua-

lidade de segurado ou estar no 

período de graça; 

     A morte real ou presumida do 

segurado (a); 

     Existência de dependentes 

que possam se habilitar como 

beneficiários; 

     Para óbitos ocorridos após 

15/01/2015, o cônjuge ou com-

panheiro (a) terá que comprovar 

que a morte ocorreu depois de 

18 contribuições mensais e pelo 

menos 2 anos de casamento ou 

união estável. 

     Vídeo Sugerido: 

 

N 
Thairine Pama 

Instagram: thairine.pama 

Aos 50 anos, aluno do 
UniSALESIANO inicia mestrado 

depois de duas graduações 

 
Menqui diz que esse sonho só foi possível de ser realizado 

graças aos colaboradores da Instituição 

Norminha 642, 23/09/2021 
         Aos 50 anos de idade, o 2º 

Tenente PM da Reserva do Cor-

po de Bombeiros da Polícia Mi-

litar do Estado de São Paulo (C 

BPMESP), César Roberto Men-

qui, já possui um caminho tri-

lhado por esforços e recompen-

sas. 

     Contudo, ainda tem sonhos 

e, um deles, foi conquistado, re-

centemente: Menqui, que cursa 

o 10º termo do Curso de Enge-

nharia Mecânica no UniSALE-

SIANO, foi aprovado em 2º lugar 

no Mestrado em Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Regional, da 

Unoeste, em Presidente Pruden-

te. 

     “Estou muito feliz por mais 

uma conquista. Vejo o Mestrado 

como um caminho fundamental 

e de grande importância para a 

vida acadêmica. Além dos co-

nhecimentos, conceitos e apri-

moramento profissional, o refe-

rido título me proporcionará, em 

detalhes, o direcionamento jun-

to à minha área de atuação”, co-

memorou Menqui, que é consi- 

Norminha 642, 23/09/2021 
       A 13ª Feira Internacional de 

Negócios, Processamento e In-

dustrialização da Carne (MER-

COAGRO) foi transferida de 

março para 13 a 16 de setembro 

de 2022. Segundo os organiza-

dores, o motivo principal é a 

construção de um moderno pa-

vilhão de exposições no lugar 

do antigo, no Parque de Expo-

sições Tancredo Neves, em 

Chapecó (SC). 

     "A nova estrutura substituirá 

os pavilhões 1 e 2 e terá 8,3 mil 

m² de área útil, contra menos de 

5 mil m² dos dois pavilhões cir-

culares, que serão demolidos", 

informou a Associação Comer-

cial e Industrial de Chapecó (A 

cic) em comunicado divulgado 

na manhã da segunda-feira (20). 

    Um provável maior controle 

da pandemia no segundo se-

mestre de 2022 também foi cita- 

 

derado um integrante da série 

“Casos de Sucesso”, do UniSA-

LESIANO. 

     FORMAÇÃO 

     Menqui ingressou na Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, 

em 1990. E nos anos de 2002 e 

2003, conquistou os diplomas 

de Matemática e Economia, res-

pectivamente, partindo para 

Pós-Graduação em Gestão Em-

presarial, Marketing e RH, pelo 

UniSALESIANO. 

     “Também no UniSALESIA-

NO, que orgulho muito de ser 

aluno, obtive os diplomas de 

Engenheiro Civil (2015), e na 

Pós-Graduação em Engenharia 

de Segurança do Trabalho 

(2017). Após essa trajetória, fui 

incentivado e orientado a fazer o 

Mestrado. Agora, vou abraçar 

mais uma etapa da minha vida, 

ou seja, mais um sonho que está 

se realizando”, explicou. 

     Menqui diz que esse sonho 

só foi possível de ser realizado 

graças aos colaboradores do 

UniSALESIANO. 

N 

do. A seguir, leia o comunicado 

da Acic na íntegra: 

     "A Associação Comercial e 

Industrial de Chapecó (Acic), or-

ganizadora e realizadora da Feira 

Internacional de Negócios, Pro-

cessamento e Industrialização 

da Carne (MERCOAGRO), vem a 

público comunicar o que segue: 

     Atendendo a antiga reivindi-

cação das entidades empresari- 

      

MERCOAGRO 2022 é adiada para o 2º semestre 

ais, a Prefeitura Municipal de 

Chapecó decidiu construir um 

amplo e moderno pavilhão no 

Parque de Exposições Tancredo 

Neves (local da expo-feira), me-

diante investimentos da ordem 

de R$ 20 milhões. A nova es-

trutura substituirá os pavilhões 

1 e 2 e terá 8,3 mil m² de área 

útil, contra menos de 5 mil m² 

dos dois pavilhões circulares, 

que serão demolidos. 

     O status do investimento ga-

rante segurança de conclusão 

em tempo hábil porque o projeto 

executivo está sendo finalizado, 

os recursos estão assegurados e 

a licitação da obra encontra-se 

em elaboração. Para permitir a 

execução desse projeto, a pre-

feitura cancelou todos as expo-

sições-feiras e demais eventos 

de grande porte programados 

para o primeiro semestre de 

2022. 

     Trata-se de uma situação im-

periosa que implica na procras-

tinação de todo o calendário de 

eventos do município, mas que 

resultará em uma extraordinária 

evolução na estrutura perma-

nente do parque de exposições, 

condição que beneficiará – a 

partir de sua conclusão – todas 

as feiras técnicas, econômicas e 

culturais que ali forem realiza-

das, a partir do segundo se-

mestre de 2022. 

     Dessa forma, a Acic e a Ad-

ministração Municipal de Cha-

pecó decidiram transferir a 13ª 

MERCOAGRO para o período de 

13 a 16 de setembro de 2022. 

     Na nova data, as condições 

para realização dessa que é a 

maior exposição-feira da indús-

tria da carne na América Latina 

estarão, seguramente, aperfei-

çoadas. 

     O Departamento Administra-

tivo e Comercial da MERCOA-

GRO entrará, oportunamente, 

em contato com todos os senho-

res expositores para as orienta-

ções e providências que se fize-

rem necessárias. 

     A Acic, a MERCOAGRO e os 

parceiros agradecem a compre-

ensão de todos, convictos de 

que, em setembro de 2022, será 

possível reeditar o retumbante 

sucesso que sempre marcou as 

edições dessa magnífica e exi-

tosa feira. N CARNETEC 

 

 
Os pavilhões circulares 1 e 2 serão demolidos para dar lugar a 

uma nova estrutura (Foto: Junior Duarte/Divulgação) 

http://www.norminha.net.br/
https://ativa.ead.guru/cursos/auditor-interno-iso-90012015/
https://www.youtube.com/watch?v=YJ4hO4
https://www.youtube.com/watch?v=R_iDQwraX44
https://unisalesiano.com.br/aracatuba/aos-50-anos-aluno-do-unisalesiano-inicia-mestrado-depois-de-duas-graduacoes/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/101305
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 642, 23/09/2021 
   No dia 19 de outubro de 2021, 

das 14h30 às 16h, a Funda-

centro transmitirá no Canal do 

YouTube, a live “RTP 05: avan-

ços, inovações e desafios”, que 

faz parte da Campanha Nacional 

de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho (Canpat). 

     O objetivo é apresentar e dis-

cutir as principais atualizações e 

inovações contidas na Reco-

mendação Técnica de Procedi-

mentos (RTP nº 5), a qual traz 

orientações que estão na nova 

redação da Norma Regulamen-

tadora nº 18 – Segurança e Saú- 

 

de no Trabalho na Indústria da 

Construção Civil e na Norma 

Regulamentadora nº 10 – Segu-

rança em Instalações e Serviços  

 

Live com especialistas debate “RTP 05” em outubro 

 
O debate abordará as principais atualizações e inovações 
contidas na Recomendação Técnica de Procedimentos, 

conforme a nova redação da NR 18 e a NR 10 
 

em Eletricidade. 

     Publicada em agosto deste 

ano, a RTP nº 05 foi produzida 

pelo tecnologista e engenheiro 

elétrico e de segurança do tra-

balho, Maurício José Viana e 

pelo analista e engenheiro elé-

trico e de segurança do trabalho, 

Swylmar Ferreira Santos, ambos 

da Fundacentro. Os especialis-

tas tiveram a preocupação, por 

meio da recomendação, de in-

formar e orientar os profissio-

nais de segurança e saúde no 

trabalho e aqueles que são res-

ponsáveis pelas atividades da 

indústria da construção sobre os 

riscos relacionados às instala-

ções elétricas temporárias nos 

canteiros de obras. 

     A live será apresentada pela 

diretora de Conhecimento e Tec-

nologia, Marina Brito Batillani. 

Participam desta edição, os en-

genheiros Swylmar Santos e 

Maurício Viana. Também esta-

rão presentes a engenheira de 

segurança e tecnologista da 

Fundacentro, Maria Christina 

Felix; e Robinson Leme, diretor 

de Segurança e Saúde no Tra-

balho na Feticom – SP. N 

Lei de Florianópolis e projeto da Fundacentro 
tratam de remoção do amianto 

Norminha 642, 23/09/2021 
         O Brasil entra em um novo 

capítulo na história do amianto 

no país e começa a pensar os 

processos de desamiantagem. 

Uma lei pioneira na capital cata-

rinense condiciona a aprovação 

de construção, reconstrução, 

ampliação, reforma e traslado no 

município à apresentação de 

comprovação da inexistência de 

quaisquer tipos de asbesto no 

empreendimento. Atenta à ques-

tão, a Fundacentro criou um 

projeto sobre os possíveis im-

pactos desse processo e reali-

zou o Seminário on-line “Remo-

ção do Amianto: os desafios de 

Florianópolis na aplicação da 

Lei Municipal 10.607/2019". 

     “A remoção é uma questão 

nova, fomos procurados em 

2019 para opinarmos sobre a lei 

e apresentamos as diversas 

questões ocupacionais que nos 

preocupava”, conta a tecnolo-

gista da Fundacentro, Valéria 

Pinto. Assim foi criado o projeto 

“Possíveis impactos do proces-

so de remoção do amianto (de-

samiantagem) previsto pela a-

plicação da Lei Municipal nº 

10.607/2019, em Florianópo-

lis”, coordenado por ela. Um 

dos objetivos é fornecer boas 

práticas de remoção. 

     “Esta lei municipal é uma fer-

ramenta importantíssima porque 

exige, ao construir ou reformar, 

uma comprovação da inexistên-

cia do amianto. Fica aqui nosso 

comprometimento como As-

sembleia Legislativa de estar 

junto nesta caminhada”, afirma 

o deputado estadual Padre Pe-

dro na abertura do evento. 

     O presidente da Abrea (Asso-

ciação Brasileira dos Expostos 

ao Amianto), Eliezer de Souza, 

destaca a importância de se o-

lhar para o passivo ambiental do 

amianto. “Um debate amplo e 

democrático.  Tema que envolve 

a saúde do trabalhador e a con-

taminação do meio ambiente, 

está presente nas telhas e caixa 

d’água, afeta a população como 

um todo”, completa o presidente 

da Fundacentro, Felipe Portela. 

     “Que esse material seja su-

bstituído e sua remoção seja a-

dequada. Hoje não se justifica 

mais sua utilização. Há outras 

fibras não prejudiciais à saúde. 

A Lei de Florianópolis é uma 

iniciativa muito importante”, a-

firma o presidente do Crea/SC 

(Conselho Regional de Enge-

nharia e Agronomia), Carlos Xa-

vier. 

     A mesa de abertura também 

contou com o superintendente 

de Saneamento da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de 

Florianópolis, Lucas Arruda, 

que destacou algumas ações da  

 
Experiências pioneiras apontam para novo capítulo na história 

do asbesto no Brasil e são discutidas em seminário on-line 

cidade, como a existência de 

seis ecopontos que recebem 

materiais com amianto para des-

carte. 

     Impactos ao meio ambiente 

     Eduardo Algranti, médico e 

pesquisador da Fundacentro, 

destaca trabalho feito na Itália, o 

qual mostra que o risco de me-

sotelioma dobrava quando se 

convivia com alguma pessoa ex-

posta ao asbesto. Já estudo feito 

na Colômbia aponta para casos 

entre jovens, o que mostra que a 

exposição começou na infância 

e evidencia a relação com o 

meio ambiente. 

     São trabalhos diretamente 

associados à exposição ao as-

besto: mineração, ensacamento 

transporte e armazenamento 

dessa fibra; fabricação de arte-

fatos de cimento-amianto, de 

materiais de fricção, de tecidos 

não combustíveis e de papelões 

especiais; filtros de bebidas e 

produção de cloro-soda; isola-

mento térmico de equipamentos 

industriais; e revestimento de 

fornos. 

     Também há os trabalhos as-

sociados à exposição inadverti-

da ao asbesto – construção civil, 

manutenção industrial, mecâni-

ca de autos, demolições e dis-

posição de resíduos –, e as ex-

posições ambientais: familiares 

de trabalhadores que lidam com 

asbesto; moradores de proximi-

dades de indústrias que o pro-

cessam; e afloramentos naturais 

da fibra. 

     “Quem trabalha em áreas 

com rejeitos de amianto tem ris-

co de mesotelioma aumentado. 

A exposição ambiental é um 

problema”, alerta Algranti. “É 

importante que as áreas conta-

minadas sejam mapeadas, e os 

serviços de vigilância em saúde 

utilizem essas informações”, 

completa. 

     Nesse contexto, o médico 

considera o projeto sobre desa-

miantagem um marco nesta no-

va fase do amianto no Brasil. O 

pico de consumo dessa fibra o-

correu do final dos anos 1980 ao 

início da década de 1990, mas o 

uso só foi proibido em 2017 pe-

lo Supremo Tribunal Federal. 

Ainda assim a mina existente em 

Goiás voltou a funcionar para 

exportação por conta de uma lei 

estadual, que está em julgamen-

to pelo STF. 

     “A luta contra amianto se deu 

pela mobilização social”, recor-

da Algranti. Um dos ícones é E-

liezer João de Souza, traba-

lhador contaminado por amianto 

em Osasco/SP. No evento, Eli-

ezer contou uma pouco dessa 

história marcada por um “cole-

tivo muito forte”. “Eu me emo-

ciono porque perdemos pessoas 

muito boas, continuamos lutan-

do em nome deles também”, a-

firma o presidente da Abrea e 

defende que agora luta para aca-

bar com esse passivo ambiental. 

     Para tanto, é preciso pensar 

na destinação desses produtos. 

“O Projeto de Santa Catarina é 

piloto, primeiro do Brasil se dis-

pondo a isso. A partir dele, te-

remos noção do manejo mais 

adequado. Haverá casos que se-

rá melhor manter o material, ou-

tros não. Isso requer empresas 

especializadas. Passa não só 

pela remoção, mas também pela 

conservação e isolamento. No 

Brasil, estamos começando”, 

conclui Eduardo Algranti. 

     Algranti e Eliezer participa-

ram da mesa sobre os efeitos e 

impactos da exposição ao ami-

anto à saúde dos trabalhadores, 

no primeiro dia do seminário 

on-line, realizado em 14 de se-

tembro e disponível na íntegra 

no canal da Fundacentro no You 

Tube. 

     Outras normas foram citadas 

pela procuradora, que podem 

ser vistas no vídeo do YouTube 

e na apresentação em PDF. 

      Leia as apresentações em 

PDF de Eduardo Algranti, Már-

cia Aliaga e Carmen Lima. 

N  

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/user/fundacentrooficial
https://www.youtube.com/user/fundacentrooficial
https://www.kaefy.com.br/
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/FI21P5JK3RS2KPHTIN1T9L5KB3QTVG.pdf
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/vitrine-de-projetos/impactos-da-desamiantagem-1
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/vitrine-de-projetos/impactos-da-desamiantagem-1
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/vitrine-de-projetos/impactos-da-desamiantagem-1
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/vitrine-de-projetos/impactos-da-desamiantagem-1
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/vitrine-de-projetos/impactos-da-desamiantagem-1
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/vitrine-de-projetos/impactos-da-desamiantagem-1
https://www.youtube.com/watch?v=EJnEuMjx72Q
https://www.youtube.com/watch?v=EJnEuMjx72Q
https://www.youtube.com/watch?v=EJnEuMjx72Q
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/cursos-e-eventos/remocao-do-amianto_marcia_aliaga_md.pdf
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/cursos-e-eventos/remocao-do-amianto_eduardo_algranti_md.pdf
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/cursos-e-eventos/remocao-do-amianto_marcia_aliaga_md.pdf
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/cursos-e-eventos/remocao-do-amianto_marcia_aliaga_md.pdf
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br/centrais-de-conteudo/cursos-e-eventos/remocao-do-amianto_sos-amianto_carmen-lima_md.pdf
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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envolvam os clientes. Ao mes-

mo tempo, essa central fornece 

as ferramentas para criar, alterar 

ou estender qualquer parte de 

sua solução personalizada. 

     Enviar e receber mensagens 

em grande escala ainda é difícil 

para companhias com atendi-

mento digital. Por isso uma apli-

cação, que usa recursos de en-

vio inteligente para garantir que 

as mensagens cheguem aos u-

suários finais de forma confiável 

onde quer que estejam, para a-

lém da comunicação, temos se-

gurança de dados. 

     Empresas ou robôs? 

     Agora que já entendemos a 

tecnologia que facilita a comuni-

cação entre empresas e clientes, 

é o momento de falar das ten- 

 

os principais obstáculos cita-

dos, estavam: calçadas  inapro-

priadas (63%); falta de infraes-

trutura acessível, como rampas 

e faróis inteligentes (26%) e 

transporte ineficiente ou não a-

daptado (22%). 

     Esse é um problema que a-

feta milhões de profissionais 

com deficiência no país, mas 

que pode ser mudado com a a-

desão das empresas pelo mo-

delo de trabalho de home office 

ou híbrido. Muito se fala dos 

benefícios do home office na 

qualidade de vida da população, 

como menos trânsito, mais  

tempo para ficar com a família, 

estudar, praticar atividade física, 

etc. Mas, esse “novo” formato 

tende a impactá-los positiva-

mente tanto na vida profissional 

quanto na pessoal. 

   De acordo com o Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), aproximadamente 24% 

dos  brasileiros (45  milhões de 

e empresa é estabelecida. Sendo 

assim, os dados que nós como 

clientes fornecemos, permite 

que todas as empresas criem 

uma visão mais rica e abran-

gente dos nossos desejos den-

tro daquela marca, adaptando a 

experiência para cada um dos 

usuários. 

     Concluindo, construir uma 

rede global de operadoras de 

software não é pouca coisa. As 

mensagens ou chamadas com 

certeza chegarão ao destinatário 

final, graças a dedicação das 

pessoas desenvolvedoras e a 

adaptabilidade da aplicação em 

diversos apps de bancos, con-

vênio médico, serviços de en-

trega ou grandes sites de varejo. 
 

 

Luis Leão, Desenvolvedor 
evangelista na Twilio 

     Para saber mais, acesse 

     https://www.twilio.com 

N 

Dia Nacional de Luta da PCD: Home Office abre caminho para 
maior inclusão de PCDs no mercado de trabalho 

cidadãos) apresentam alguma 

deficiência. Ainda assim, desse 

total, 403.255 estão emprega-

dos, o que corresponde a ape-

nas 1% das pessoas com defi-

ciência no Brasil. “Acreditamos 

que a falta de acessibilidade é 

um dos aspectos que dificultam 

a participação das pessoas com 

deficiência no mercado de tra-

balho. Com o aumento da oferta 

de empregos na modalidade 

home office e/ou híbrida, a bar-

reira do deslocamento é minimi-

zada, possibilitando maior aces-

so a essa população a oportu-

nidades de emprego”, explica 

Patricia Suzuki, CHRO da Catho. 

     Ainda de acordo com a Ca-

tho, um levantamento feito em 

julho, mostra que com mais de 

51% a área administrativa é a 

que possui o maior número de 

oportunidades para pessoas 

com deficiência, seguida de su-

primentos (9%), comercial e 

vendas(8%),telemarketing (7%) 

informática (6%) e financeira 

(5%).  

     Minha vaga por direito 

     Apesar do processo de reto-

mada econômica, diversas áreas 

seguem contratando e para es-

timular a inclusão desse público 

nos processos seletivos, a Ca-

tho criou um programa chamado 

Minha Vaga Por Direito. Nele os 

interessados podem efetuar o 

cadastro de um perfil de usuário 

acompanhado do envio de um 

laudo ou certificado de reabilita- 

Como é ser a empresa que conversa com você todo dia? 

ção do INSS, que após validado, 

concede acesso gratuito à assi-

natura para anúncio de currícu-

lo.  

     “Além da conscientização, 

queremos facilitar o caminho 

para que  esses profissionais se 

candidatem às vagas de empre-

go, consigam demonstrar suas 

competências nas etapas do 

processo seletivo e alcançar a 

contratação e a tão esperada in-

clusão”, finaliza Suzuki. 

N  

 

dências. O ano de engajamento 

digital que ninguém esperava foi 

2020, segundo o Relatório do 

Engajamento do Cliente em 

2021 feito pela Twilio, 54% das 

empresas participantes infor-

mam que suas interações digi-

tais aumentaram 50% ou mais 

durante a pandemia. Ou seja, 

esse tipo de comunicação que 

virou uma facilitação no dia a 

dia, deixou de ser tendência e a-

gora é o mercado. 

     Isto posto, a conclusão do 

Relatório diz: para que o engaja-

mento do cliente prospere na 

prática são menos robôs e mais 

personalização. Quando senti-

mos que no atendimento digital 

há mais personalização, uma re- 

lação mais humana entre cliente 

local de trabalho. Mas esse ce-

nário tende a mudar, cada vez 

mais, com a adesão do home of-

fice. 

     De acordo com a última pes-

quisa sobre o tema realizada pe-

la Catho, 44% dos profissionais 

com deficiência alegaram já te-

rem deixado de ir a uma entre-

vista de emprego por dificul-

dades de deslocamento. Dentre 

Norminha 642, 23/09/2021 
  Ampliar o mercado de trabalho 

para pessoas com deficiência no 

Brasil é um grande desafio. Mui-

tas empresas esbarram nas difi-

culdades de inseri-los no dia a 

dia por conta da falta de preparo 

para receber esses funcionários 

em condições adequadas e até 

às adversidades no desloca-

mento  desse colaborador  até o 

Norminha 642, 23/09/2021 
 

*Por Luis Leão, Desenvolvedor 

evangelista na Twilio 
 

Engraçado pensar que no último 

ano mantivemos contato com 

todos por meio da tecnologia na 

tela do celular ou do computa-

dor. Além dos colegas de traba-

lho, amigos, paqueras e familia-

res, os apps de serviço e as 

grandes redes de varejo também 

conversaram conosco o tempo 

todo. Os chats com o suporte ao 

cliente, quando recebemos um 

lembrete de consulta médica, 

enviamos uma mensagem ou li-

gamos para o motorista do a-

plicativo, aquela videoconferên-

cia com médico especialista: o 

que isso tem em comum? Fique 

sabendo que por trás de tudo 

isso, está uma solução integrada 

de comunicação, que oferece 

aos apps e sites formas eficazes 

de contato em massa com seus 

clientes. 

     As empresas devem se ada-

ptar para ficar à frente das ex-

pectativas de mudança dos con-

sumidores. O mundo ideal por 

dentro da transformação digital 

é uma central de contato total-

mente programável que permite 

uma ampla gama de canais que  

📌 Presidente Prudente - SP 

☎ 18 3903-1046 / 99742-4659 

📌 Lucélia - SP 

☎ 18 3551-1002 / 99809-2880 

 

Norminha 642, 23/09/2021 
       Não é raro atender no escritório um aposentado/pensionista com 

grande parte do benefício comprometido com empréstimo consig-

nado, além de outras dívidas que não são descontadas diretamente 

em folha. 

     Em casos tais, sempre existe o receio por parte do beneficiário de 

sofrer penhora em seu benefício, caso seja demandado judicialmente 

em processo de cobrança/execução. 

     Diante desse preocupante cenário, e também considerando a pan-

demia que nos assola, é importante lembrar que os proventos de apo-

sentadoria e pensão são impenhoráveis. 

     Essa previsão está no art. 833 do Código de Processo Civil: 

     Art. 833. São impenhoráveis: 

     […] 

     IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as re-

munerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios 

e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de 

terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ga-

nhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional libe-

ral, ressalvado o § 2º; N 

Texto:  

Mariely Dornellas Ferro 

OAB-SP 400.736 

📌 NOSSOS ESCRITÓRIOS: 

 📌 Presidente Epitácio - SP 

☎ 18 3281-4342 / 99637-9315  

📌 Osvaldo Cruz - SP 

☎ 18 3528-1146 / 99730-7018 

 
Pesquisa da Catho mostra que áreas administrativas, financeira e 
industrial foram as que mais abriram oportunidades para pessoas 

com deficiência 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.twilio.com/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Diferenças entre Inspeção de Segurança e Auditoria de Segurança 
Norminha 642, 23/09/2021 
   Quando se fala sobre Inspeção 

de Segurança e Auditoria de Se-

gurança é comum confundir os 

dois termos. No entanto, são 

dois processos que não so-

mente ajudam as empresas a fi-

carem reguladas e de acordo 

com a lei, mas igualmente aju-

dam a proteger o bem-estar dos 

trabalhadores. Ajudando a forta-

lecer a cultura de segurança, 

com objetivo de evitar doenças 

ocupacionais e acidentes. 

  Vamos descobrir as diferenças! 

     O que é a Inspeção de Segu-

rança? 

     As Inspeções de Segurança 

são uma série de procedimentos 

que ajudam a identificar, avaliar 

e investigar serviços, ambientes 

ou até mesmo produtos em con-

dições perigosas para a segu-

rança e saúde da equipe traba-

lhadora. 

     Para que servem? 

     Sendo um procedimento que 

ajuda a prevenir acidentes de 

trabalhos e doenças ocupacio-

nais, podemos destacar os seus 

principais propósitos: 

     - prevenir condições perigo- 
 

 

sas no ambiente de trabalho, de 

natureza ambiental ou ocupacio-

nal; 

     - reduzir o número de aci-

dentes de trabalho e de doenças 

ocupacionais; 

     - apurar se as medidas de se-

gurança utilizadas estão em ple-

no funcionamento; 

     - correção das medidas de 

segurança. 

     Os tipos de inspeção 

     Existem diversas formas de 

realizar as Inspeções de Segu-

rança, dependendo do seu pro-

pósito. 

     Elas são classificadas como: 

     Inspeções gerais: realizadas 

em todos os setores, contam 

com a presença de médicos, téc-

nicos de segurança, engenhei-

ros, técnicos ambientais, assis-

tentes sociais e membros do CI 

PA (Comissão Interna de Pre-

venção de Acidentes); 

     Inspeções parciais: aconte-

cem somente em certos setores, 

vistoriando atividades específi-

cas; 

     Inspeções especiais: costu-

mam ser realizadas em situa-

ções excepcionais, porque as vi-

sitas costumam acontecer de 

forma mais técnica e detalhada; 

Inspeções oficiais: encomenda-

da por órgãos oficiais, tais como 

o Ministério do Trabalho, IBA-

MA e outras instituições; 

     Inspeções eventuais: como o 

nome sugere, elas acontecem 

sem um local ou período deter-

minado ou fixo; 

     Inspeções periódicas: ava-

liam riscos no manuseio de fer-

ramentas de trabalho, equipa-

mentos e máquinas. Principal-

mente levando em conta que, 

com o tempo, os materiais po-

dem ficar deteriorados. 

    Vários tipos de inspeções são 

Norminha 642, 23/09/2021 
    Com a pandemia, muita gente 

adiou as consultas, exames mé-

dicos e até mesmo o tratamento 

com terapeuta ocupacional. Só 

no Sistema Único de Saúde 

(SUS), o número de procedi-

mentos de diagnóstico caiu em 

20% em 2020. Mas os resul-

tados não são nada animadores, 

porque a piora do quadro é qua-

se certa. Quem tinha um caso le-

ve, tende a se tornar moderado; 

e quem está moderado, possi-

velmente migrará para o grave. 

     “Para evitar isso, é preciso se 

conscientizar sobre a segurança 

dos consultórios e retomar os 

cuidados com a saúde, pois as 

perdas com o período prolon-

gado de ausência podem ser ir-

reversíveis”, alerta a terapeuta o-

cupacional Syomara Szmidziuk, 

que tem 30 anos de experiência 

na área. 

     Veja alguns motivos para le-

var a sério a retomada do seu 

tratamento: 

     Evite chegar ao ponto de uma 

cirurgia 

     Com o adiamento das ses-

sões de terapia ocupacional ou 

outras terapias necessárias ao 

cuidado físico, a tendência é a 

piora do quadro e sobem as 

chances de você precisar de ci-

rurgia. “Cada cirurgia realizada 

traz, em média, a perda de 30% 

da força do membro afetado. O 

melhor é voltar para não acelerar 

a necessidade de uma inter-

venção”, explica a terapeuta. 

     Lesões neurológicas não po-

dem passar sem a terapia 

     Para casos graves, a terapia é 

mandatória, seja em home care 

ou no consultório do profissio-

nal. “A maioria, nesses casos, já 

retomou as sessões, ainda que 

não venham todos os dias, mas 

os ganhos são claros.” 

     Adiar a terapia exige maior 

tempo de reabilitação 

     Além de trazer piora no qua-

dro, a demora em retomar as 

sessões de cuidados com a saú- 

de  pode  ocasionar  um prolon- 

 

 

focadas em fatores importantes, 

como a vistoria dos equipamen-

tos de segurança (EPIs) que es-

tão sendo utilizados pelos traba-

lhadores. Por isso, temos solu-

ções pensadas para quem traba-

lha diante de um calor radiante. 

São os chamados EPIs de Alta 

Temperatura, que ajudam a pro-

teger a saúde e a segurança do 

colaborador exposto a este ris-

co. 

     Um desses EPIs fornecidos 

pela SUPREMA é a Luva Alumi-

nizada, indicada para a proteção 

correta das mãos. Apesar de ser 

um equipamento que oferece 

proteção correta para o colabo-

rador, não é um equipamento 

desconfortável, pela sua parte 

interna de algodão antichama. 

     Auditoria de Segurança 

     Para quem quer crescer de 

forma legal e com responsabi-

lidade sustentável, a Auditoria 

de Segurança é um procedi-

mento essencial para esses ob-

jetivos. 

     Isso porque permite apurar 

se as exigências da Segurança e 

Saúde no Trabalho (SST) e da 

Associação Brasileira de Nor-

mas Técnicas (ABNT) estão sen-

do respondidas. 

     Qual a importância da audi-

toria de segurança? 

     Através da Auditoria de Se-

gurança, a comissão avaliativa 

consegue identificar situações 

que podem levar para acidentes 

e doenças ocupacionais. 

     Tipos de auditoria 

     Assim como ocorre na Ins-

peção de Segurança, também há 

diversas formas de realizar esse 

procedimento: 

     Auditoria interna: a empresa 

Norminha 642, 23/09/2021 
     O GRUPO GR abriu processo 

seletivo para vigilante, no Rio de 

Janeiro. Os interessados devem 

se cadastrar pelo site 

https://grupogr.com.br/, no 

campo Trabalhe Conosco. A 

candidatura é feita somente on 

line -- a empresa não recebe 

currículos por e-mail ou contato 

telefônico -- e é gratuita, sem 

custo para participar dos pro-

cessos seletivos. O GRUPO GR 

oferece treinamentos contínuos 

e chances de crescimento pro-

fissional. 

toma a iniciativa de coordenar 

esse procedimento, para descar-

tar o que não está de acordo com 

o SST; 

     Auditoria externa: ministrada 

por empresas externas especia-

listas; 

     Auditoria de segunda parte: 

acontece através de contrato 

com um prestador de serviços 

responsável. 

     Qual é a diferença entre Au-

ditoria e Inspeção? 

     Os nomes parecidos ajudam 

a confundir os processos. Por 

isso, é possível que empresas 

estejam realizando Inspeções de 

Segurança quando pensam que 

estão operando uma Auditoria 

de Segurança. E vice-versa. 

     Para entender a diferença, 

podemos nos atentar na própria 

palavra. Inspecionar vem de 

conferir, observar ou examinar. 

Esse ato garante que equipa-

mentos ou elementos externos 

ao ambiente de trabalho estejam 

em boas condições. 

     No entanto, a auditoria é um 

processo mais complexo e sis-

temático. Segundo a ABNT, em 

seu ISO 19011:2018 (corrigida 

em 2019), a empresa é avaliada 

através de documentos, entre-

vistas com os trabalhadores, vi-

sitas, registros etc. E todos es-

ses tópicos precisam estar cor-

respondendo aos critérios dos 

próprios órgãos responsáveis. 

     Esteja preparado! 

     Lidar com vidas é uma res-

ponsabilidade, especialmente 

no ambiente de trabalho. N 

Pedro Bezerra 
SUPREMA | EPIs para Alta 

Temperatura 

     Sobre o GRUPO GR 

     O GRUPO GR é referência na-

cional na prestação de serviços 

especializados de Segurança 

Patrimonial, Portaria, Controle 

de Acesso, Bombeiro Civil, Re-

cepção, Limpeza, Segurança E-

letrônica e atende condomínios 

(residenciais e comerciais), in-

dústrias, hospitais, shopping 

centers, instituições de ensino, 

sites logísticos, redes de lojas, 

construtoras, facilities e empre-

sas de vários segmentos em to-

do o Brasil. Atuante no mercado, 

desde 1992. N 

4 motivos para retomar a terapia 
ocupacional com urgência 

 
Terapeuta Syomara Szmidziuk explica os riscos de adiar os 

cuidados com a saúde 

 

 

gamento do tempo de reabilita-

ção. “Os ganhos anteriores aca-

bam sendo perdidos e será pre-

ciso muito mais esforço e in-

vestimento para voltar ao ponto 

em que se parou.” 

     Lesões nas mãos com o ho-

me office tendem a piorar 

     Tomando como exemplo a 

síndrome do Túnel do Carpo, 

que afeta muitos profissionais 

que utilizam o computador sem 

a total ergonomia, no home of-

fice ou no escritório, é funda-

mental o alongamento correto e 

os devidos estímulos motores. 

“Chega um momento em que a 

dor é intensa e a pessoa começa 

a derrubar objetos. Não deixe 

seu corpo chegar a esse ponto”, 

alerta a terapeuta. 

     Seja na retomada de terapias 

realizadas antes da pandemia, 

ou para tratar situações decor-

rentes desse período, é funda-

mental cuidar de você mesmo. 

Não deixe para depois! 

 

      Syomara Cristina Szmidziuk 

atua há 31 anos como terapeuta 

ocupacional, e tem experiência 

no tratamento e reabilitação dos 

membros superiores em pacien-

tes neuromotores. Faz atendi-

mentos em consultório particu-

lar e em domicílio para bebês, 

terapia infantil e juvenil, para a-

dultos e terceira idade. Desen-

volve trabalho com os métodos 

RTA e terapia da mão, e possui 

treinamento em contenção indu-

zida, Perfetti (introdutório), Ima-

gética Motora (básico), Bobath e 

Baby Course (Bobath avança-

do), entre outros. 

N 

 

 

GRUPO GR tem vagas abertas para 
vigilante no Rio de Janeiro 

http://www.norminha.net.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://grupogr.com.br/
https://supremaluvas.com.br/inspecao-de-seguranca-e-auditoria-de-seguranca/?utm_campaign=diferencas_entre_inspecao_de_seguranca_e_auditoria_de_seguranca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://supremaluvas.com.br/inspecao-de-seguranca-e-auditoria-de-seguranca/?utm_campaign=diferencas_entre_inspecao_de_seguranca_e_auditoria_de_seguranca&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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MSA lança cartilha para auxiliar profissionais da indústria com 
melhores práticas para definição dos equipamentos de 

segurança para trabalho em altura 
Norminha 642, 23/09/2021 
  Dados do Ministério do Traba-

lho e Emprego (MTE), com base 

em informações históricas da 

última década, apontam que aci-

dentes no ambiente de trabalho 

relacionados à quedas de altura 

representam uma variação, de-

pendendo do ano, entre 15% até 

40% do número total de mortes 

de trabalhadores. A MSA Safety 

Brasil, em recente pesquisa, ob-

serva que o Brasil figura entre os 

5 países com maior número de 

fatalidades no ranking de aci-

dentes, com média de 150 mor-

tes ocasionadas por queda de 

alturas em locais como escadas, 

telhados, andaimes, canteiros 

de obras, entre outras atividades 

industriais que podem causar 

uma queda. 

     Esse cenário no país é um 

pouco elevado em relação à mé-

dia global, que está em torno de 

30 mortes por ano, segundo a 

MSA. Entretanto, analisando a 

proporção de acidentes a cada 

100.000 habitantes nos últimos 

anos, o Brasil surge em cenário 

otimista e uma das principais 

razões está no surgimento da NR 

35 e todas NBRs para proteger o 

trabalhador em atividades de 

altura. 

     Apesar da melhora, trabalho 

em altura ainda representa o ma-

ior número de fatalidades na in-

dústria devido à falta de adequa-

ção às normas, que no Brasil a-

inda é algo relativamente recen- 

 

 

Queda em altura é uma das maiores causas de mortes de trabalhadores no Brasil e no mundo. 

Material busca auxiliar de forma descomplicada com boas práticas de segurança. 

 te, e, também, na falta de clareza 

de informações sobre os equi-

pamentos corretos e os proce-

dimentos necessários para que 

os riscos de acidentes sejam mi-

nimizados. 

     A NR-35, norma que estabe-

lece os requisitos mínimos e as 

medidas de proteção para o tra-

balho em altura, está em vigor 

desde 2012, ou seja, há menos 

de dez anos. Segundo Renan A-

zevedo, Gerente de Produto para 

Proteção Contra Queda, muitos 

profissionais que lidam com o 

trabalho em locais altos (com 

mais de 2 metros de altura) ti-

veram sua formação antes da 

norma entrar em vigor e, por es-

ta razão, estão em constante 

processo de atualização. 

     “Na Europa e nos Estados 

Unidos, já existe a implementa-

ção da ANSI Z359 [regulação 

para prevenção de acidentes em  

 

manos, técnico em Segurança 

do Trabalho e bombeiro profis-

sional civil, que ministra cursos 

de trabalho em altura há mais de 

19 anos. Juntamente com todo 

suporte na consultoria por ge-

rentes e especialistas no assun-

to da MSA. 

     Foram mais de seis meses 

dedicados à confecção do mate-

rial, que traz informações técni-

cas para diversos públicos, co-

mo escolas, profissionais de se-

gurança, empresas e indústrias. 

O material é disponibilizado de 

maneira gratuita em página ex-

clusiva da MSA. “O objetivo 

sempre foi criar um guia des-

complicado que possibilite às 

empresas fazerem a seleção dos 

melhores equipamentos. É a pri-

meira cartilha focada na seleção 

do material de segurança e não 

apenas no entendimento da nor-

ma”, diz Daniel Caleone, espe-

cialista de produto de proteção 

contra queda na MSA. 

     A cartilha é dividida em qua-

tro sessões, e o profissional po-

de, ao final da leitura, montar o 

seu sistema individual contra a 

queda de forma adequada e se-

gura. 

     A primeira parte trata dos 

Fundamentos da Segurança pa-

ra o Trabalho em Altura, falando 

de condições básicas, de siste-

mas de proteção coletiva e indi-

vidual e, especialmente, da hie-

rarquia nas medidas de controle, 

com a ordem de prioridades que 

precisa ser respeitada para ga-

rantir a segurança dos trabalha-

dores. 

     A segunda sessão é dedicada 

aos Cinturões de Segurança. A-

lém de elencar as utilidades do 

equipamento, aborda os diferen-

tes modelos, de acordo com a 

necessidade, e chama atenção 

para detalhes como o peso e o 

tamanho do trabalhador na hora 

de escolher o melhor modelo. 

     Na parte seguinte, a cartilha 

define os elementos de ligação 

(dispositivo conectado ao cintu-

rão do tipo paraquedista que 

prende o trabalhador a um ponto 

de ancoragem), como os tala-

bartes de segurança, trava-que-

da deslizantes e trava-queda re-

tráteis. Nesse capítulo é abor-

dada a zona livre de queda ne-

cessária de cada equipamento 

para ajudar você na seleção de 

equipamentos. 

     Na sessão final, são discuti- 

dos os sistemas de ancoragem, 

termo  originado  das atividades 

Norminha 642, 23/09/2021 
Segundo a pesquisa feita pelo 

Grupo Catho, realizada com 31 

mil empresários, cerca de 65% 

dos executivos preferem não 

contratar pessoas obesas. O es-

tudo revela também que merca-

do de trabalho paga mais para 

empregados magros; A cada 

ponto do IMC equivale a perda 

de 92 reais por mês. Dados do 

Instituto Brasileiro de Opinião e 

Estatística (Ibope) apontou tam-

bém que 92% dos brasileiros a-

firmam sofrer atos gordofóbicos 

em seu convívio social. 

     É nesse cenário, justamente 

no mês de celebração do Dia do 

Gordo, que Vanessa Sap pega 

pesado em sua estreia como es-

critora. Numa obra que esmiúça 

o tema em uma perspectiva iné-

dita, intercalam-se risos frutos 

do humor mordaz à reflexão so-

bre o impacto da silhueta no dia-

a-dia. 

     A ficção acontece no Centro 

de Emagrecimento Ingatori du-

rante a semifinal da Copa de 

2014. Enquanto os frequentado-

res testemunham o fiasco histó-

rico do 7 x 1, flashbacks narram 

suas trajetórias individuais: em-

bora tenham naturezas distintas, 

todos têm alguma identificação 

causados pelos quilos a mais e 

suas dificuldades. 

     Os nomes dos personagens - 

que são mais de 50, também 

com problemas nos tons de cin-

za -  homenageiam artistas plás-

ticos contemporâneos brasilei-

ros  que de alguma maneira ser-

viram de inspiração na trajetória 

da escritora. Seu olhar artístico 

robusto e particular é refletido 

diretamente na experiência das 

páginas; Michel Houellebecq, 

Luis Fernando Verissimo, Mon-

ty Python, Woody Allen, Lucille 

Ball  e Bansky  são apenas algu- 

de navegação, que em um senti-

do mais amplo da palavra sig-

nifica sustentar, tornar firme, fi-

xar. E no contexto do texto, a pa-

lavra ancoragem significa fixar o 

conjunto de proteção contra a 

queda a alguma superfície do 

local de trabalho. São aborda-

dos os melhores dispositivos e, 

também, as melhores formas de 

testar a eficiência deles. 
     O lançamento da cartilha foi 

realizado no Congresso de Pro-

teção Contra Queda, promovido 

pela MSA Safety Brasil em maio 

de 2021, que contava com mais 

de 5 mil inscritos. No primeiro 

mês foram mais de 1 mil down-

loads, realizados de forma gra-

tuita. Para acessar o material, 

entre em 

https://br.msasafety.com/trabal

hoemaltura#download  

N 
 

65% dos executivos preferem 
não contratar pessoas obesas 

'Temporada 1': O livro critica o ''peso do peso'' ao abordar a gordofobia 

mas das influências. 

     O cenário musical se faz es-

pecialmente presente,  afinal arte 

expressa-se em inúmeras for-

mas. Cada capítulo conta uma 

história, e a respectiva "música- 

título" fornece o clima daquele 

relato. O playlist, cujo codigo 

Spotify está nas primeiras pagi-

nas, é diverso e cosmopolita tal 

como os indivíduos  representa-

dos: Rimsky-Korsakov , Metalli-

ca,   Noel Rosa, Infected Mu-

shroom,  Mercedes Sosa, Edith 

Piaf e  Sidney Magal,  entre mui-

tos outros. 

     Este formato, em que cada 

fragmento tem um enredo su-

postamente autônomo, pode re-

meter à série americana “Lost"'. 

Ao invés porém do mistério se 

iniciar com a queda do avião, o 

suspense que une todas as 

tramas no ‘Temporada 1” surge 

só no final. 

 

     A escritora Vanessa Sap afir-

ma que o livro deriva de um a-

tivismo por uma sociedade mais 

tolerante e sem a pressão sobre 

o peso alheio. “Quem quiser que 

fique magro. Muito magro”, co-

menta a autora ao revelar que 

esses textos também decorrem 

de uma das utopias preferidas : 

seu projeto de aposentadoria. 

‘’Quero poder ser gorda. Muito 

gorda”, diverte-se. 

     Vanessa Sap arremessa uma 

pedra no espelho em que a so-

ciedade se enxerga: “gordofo-

bia”,  e “classemediofobia” são 

apenas alguns dos cacos. 

N 

 

altura] desde o início dos anos 

1990, o que leva estes locais a 

estarem muito à frente do Brasil 

no que diz respeito à preven-

ção”, diz Emanuel Araújo, espe-

cialista de produto de proteção 

contra queda na MSA. 

     Essa preocupação levou a 

MSA Safety Brasil a desenvolver 

uma cartilha voltada à conscien-

tização e esclarecimento, de 

uma maneira extremamente di-

dática, sobre os riscos, proce-

dimentos e materiais de segu-

rança envolvendo o trabalho em 

altura, com o objetivo de auxiliar 

indústrias, empresas e trabalha-

dores autônomos a escolherem 

o melhor sistema de proteção 

individual contra a queda (SPI 

Q), de acordo com a sua ativi-

dade. 

     Para a confecção da cartilha, 

a MSA contou o Luiz Eduardo 

Spinelli, gestor de Recursos Hu- 

http://www.norminha.net.br/
https://www.kaefy.com.br/
https://br.msasafety.com/trabalhoemaltura#download
https://br.msasafety.com/trabalhoemaltura#download
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Delegar ou Delargar, eis a questão 
Norminha 642, 23/09/2021 
  Este artigo é resultado de uma série de auditorias 

feitas em organizações de pequeno e médio porte, 

quando se percebe a dificuldade de um trabalho 

sério na área de recursos humanos, resultando na 

prática pouco louvável relacionado aos processos 

de admissão, treinamento e desenvolvimento, 

mesmo contando com a colaboração de institui-

ções de ensino “governamentais” mantidos pelo 

sistema “S”. Reclamações trabalhistas infundadas 

e frequentes pelas mesmas causas, registros de 

furtos, danos ao patrimônio, má qualidade como 

resultado nos produtos fabricados foram contro-

lados após detecção de fatores contribuintes para 

os problemas.   

     O significado de “delegar” no dicionário é: fazer 

uma transmissão, conceder poderes e obrigações 

a uma outra pessoa. Quando fazemos isto, esta-

mos informando ao outro a responsabilidade da e-

xecução a partir daquele momento passa a ser 

dele. Já o significado de “delargar”, pouco usual, 

é de se eximir da responsabilidade de acompanhar 

e desenvolver uma equipe. Logo, para quem dele-

ga significa ter mais tempo para executar as ati-

vidades que não podem ser feitas por outras pes-

soas e consequentemente, poder trabalhar de for-

mas mais estratégicas. 

     Observar que a palavra delargar foi criada infor-

malmente pelos profissionais da área de recursos 

humanos para definir o líder que ao delegar uma 

atividade não se preocupa em passar as informa-

ções claras em relação aos processos que envol-

vem o início, o desenvolvimento e a finalização da 

atividade e deixa toda a responsabilidade da exe-

cução para o liderado. Delargar é se eximir da res-

ponsabilidade de acompanhar e desenvolver sua 

equipe. 

 

     O principal problema reside na própria com-

preensão conceitual. Muitos dos gestores acredi-

tam que delegar tarefas é apenas uma forma de 

deixarem de lado aquilo que não é importante, isto 

é, conseguirem se livrar de uma série de coisas 

que qualquer pessoa pode fazer, pois esta apre-

ciação incorreta os levaria despejarem atribuições 

nas mãos de quem ainda não está preparado para 

assumi-las e mais à frente, é claro, se depararem 

com uma performance aquém do liderado e a frus-

tração de ambos. 

     É fácil defender a atitude de quem distribui ade-

quadamente os afazeres entre seus subordinados, 

mas, ao mesmo tempo, também, constatar como 

as pessoas têm dificuldades para conduzirem este 

processo. Os resultados comprovam isto. 

     Nenhum líder quer que seu liderado fracasse, 

quando “delargar” normalmente é inconsciente 

por conta da distância que se coloca entre o líder 

e seus liderados, o que ocasiona o não conheci-

mento das suas qualidades e dos pontos fracos 

que eles têm para melhorar. 

    Muitas vezes, na prática, pela má formação pro-

fissional e inexperiência de um líder, a habilidade 

de delegar não existe, quando entra em cenário o 

abandono dos membros da equipe, se tornando 

delargar. Delargar é semelhante ao descompro-

misso. O perigo invisível de “delargar” é danoso, 

prejudicial  e trágico,  pois ao se  dar um liderado  

algo que ele não é capaz de fazer causa desmo-

tivação pessoal e acaba por aniquilá-lo, mostrando 

para ele que é incompetente, incapaz. 

     Transmitir poderes é o significado de delegar; 

segundo o dicionário. Em um glossário informal 

de recursos humanos (RH), o termo ganha um an-

tônimo: delargar, usado para definir a atitude o 

líder ou gestor que, justamente, não sabe como 

“transmitir poderes” de maneira adequada. De-

largar é atribuir uma atividade sem se preocupar 

com os processos que envolvam o seu início, de-

senvolvimento e finalização, quando delegam e 

depois delargam ou seja largam mão, a respon-

sabilidade do liderado sem acompanhar o seu 

desempenho e sua eficácia.  

     Descumprimento: que não cumpre algo, que 

tem falta de falta de compromisso. Você não cum-

priu o que estava posto para você hoje. Que falta 

de compromisso. Delargar é se eximir da respon-

sabilidade de acompanhar e desenvolver sua equi-

pe. 

     Para alguns líderes delargar é uma atividade 

sofrida e que causa muito desconforto. O líder que 

não consegue delegar cria um modelo centrali-

zador de gestão, confia só em si mesmo para a 

realização de atividades mais importantes e não 

repassa informações necessárias para os membros 

da equipe. Muitas vezes, o líder, na inexperiência 

do uso desta habilidade acaba delargando as ativi-

dades para as pessoas que fazem parte da equipe. 

     Quando abordamos a palavra delegação, nos 

vem à memória as palavras confiança e necessi-

dade, que são dois pontos cruciais para quem quer 

praticar a ferramenta da delegação nos seu dia-a-

dia. Delegar significa confiar algo a alguém que 

tem a capacidade de concluir a tarefa e, constan-

temente, acompanhar e avaliar seu desempenho. 

Enquanto delargar é deixar as funções que lhes 

eram cabidas a qualquer pessoa ou ninguém, sem 

acompanhamento ou posterior avaliação. A dis-

tração é resultado de fontes de desvios do foco 

objetivo. 

     Uma grande, espetacular e veloz aeronave, o 

Concorde, na França, há algum tempo passados, 

ao decolar com todo o seu esplendor maravilhoso, 

passou com sua roda sobre uma pequena placa 

metálica abandonada na pista pela equipe “de-

largada” da manutenção de uma outra aeronave, 

quando, com a velocidade da roda, jogou a placa 

sob a parte inferior da asa, onde conseguiu fazer 

uma perfuração no tanque causando o caos trá-

gico. 

     • Não abandonemos nossas missões, sejamos 

permanentemente escoteiros. N 

Jorge Gomes-Especialista em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho-(SST). 

 

 

Bióloga complementa renda em R$ 4 mil por mês 
vendendo jóias pela internet 

Ela tem franquia e trabalha 
poucas horas diárias 

vendendo jóias pela internet 
para complementar a renda, 
não têm preocupação com 
embalagens de produtos, 
emissão de nota fiscal, 

pagamento de impostos e 
envio de mercadoria para a 

casa dos clientes. 
Norminha 642, 23/09/2021 
       Se aventurar no universo de 

franquias é a chave para muitas 

pessoas que perderam seus em-

pregos, querem complementar a 

renda ou estão descontentes 

com o trabalho atual. Fato é que 

se esse modelo de negócio tem 

se mostrado muito atrativo no 

ambiente físico, no virtual a 

ideia tem angariado cada vez 

mais adeptos, como mostra uma 

pesquisa da Associação Brasi-

leira de Comércio Eletrônico 

(AbComm), de 2020, que aponta 

a faixa de 68% para o segmento. 

E uma das marcas de fran-

chising empresarial mais procu-

radas no site da Associação Bra-

sileira de Franchising (ABF) é a 

Mazze Joias Contemporâneas. 

     Tudo se dá porque o e-com 

merce de vendas de joias on-li 

ne permite que a pessoa trabalhe 

em modelo de franquias home 

based (em tradução livre, signi-

fica “baseado em casa”). Fun-

ciona assim: o franqueado rece-

be um site próprio e perso-

nalizado, com todos os produtos 

de joias banhadas a ouro, prata, 

ródio e outros metais nobres, 

nas mais diversas categorias, 

como anéis, pulseiras, corren-

tes, brincos, pingentes, tanto 

para o público feminino quanto 

para o masculino e infantil. Os 

itens da central de distribuição 

ficam automaticamente catalo-

gados. Com treinamentos, su-

porte e acesso às metodologias 

de vendas, é possível divulgá-

los para o Brasil inteiro. Não é 

necessário estoque, uma vez 

que, ao comprar um produto, o 

cliente terá seu pedido entregue  

pela própria Mazze. E ainda: o 

franqueado proprietário do site 

consegue acompanhar todo o 

processo pelo sistema de gestão 

da franquia. 

     Na verdade, a inovação da 

empresa está no fato dos fran-

queados terem um e-commerce 

sem ter que investir dinheiro pa-

ra comprar um estoque – um 

dos maiores custos de qualquer 

empresa. Com isso, há uma sé-

rie de benefícios que merece 

destaque: o franqueado não pre-

cisa ter preocupações com em-

balagens de produtos, muito 

menos com emissão de nota fis-

cal, pagamento de impostos, 

transporte e envio da mercadoria 

para a casa dos clientes, além de 

ter mais de R$ 1 milhão em es-

toque disponível, sem precisar 

investir para isso e sem ter que 

pensar se as peças estão saindo 

de moda ou precisam de garan-

tia. “Seu único compromisso é o 

de vender. E quanto mais ven-

der, mais irá faturar, recebendo 

um percentual por cada venda e 

tendo a oportunidade de acom-

panhar cada comercialização 

por um site interno”, explica 

Dhyenny Leal, Coordenadora de 

Marketing da Franquias do Fu-

turo, grupo que cuida das ven-

das das franquias Mazze. 

 

Mazze Joias Contemporâneas: 
com baixo custo inicial, sonho 
de empreender virtualmente já 

é realidade! Procura tem se 
intensificado e o número de 

aberturas chegou a quase vinte 
unidades/mês. 

     Ela explica que cerca de 80% 

dos franqueados da Mazze têm a 

franquia para complementar a 

renda e 20% como renda prin-

cipal. O faturamento médio dos 

franqueados, que não precisam 

ter Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ, varia de R$ 5 a 

10  mil mensais,  com  potencial 

 

de venda ilimitado. A margem de 

lucro varia de 30% a 50%. Ou 

seja: se uma pessoa vende R$ 

10 mil, terá seu lucro médio de 

cerca de R$ 4 mil. 

     A bióloga Mariana Cotta é 

uma das franqueadas da Mazze. 

Moradora de Vitória, no Espírito 

Santo, é empreendedora da 

“Conceito de Maria Joias”, que 

optou pela franquia da Mazze 

por conta dos produtos de qua-

lidade e diversificação nas peças 

ligadas às tendências da moda. 

    Com faturamento mensal mé-

dio de R$ 4 mil logo no início de 

seu negócio, Cotta destaca as 

vantagens de ser uma franquea-

da: o baixo investimento, a pos-

sibilidade de home office, ser a 

própria chefe, a dedicação de 4 

horas diárias às vendas e, prin-

cipalmente, a complementação 

da renda. 

     “A Mazze prova de uma vez 

por todas que ficou para trás o 

tempo que, para uma pessoa ter 

sucesso no mundo dos negó-

cios, tinha de ter uma grande 

loja física, com estoque e fun-

cionários”. Trabalhando “sozi-

nha” – entre aspas, ela declara 

que quem investe nesta franquia 

nunca está só, uma vez que há a 

presença da franqueadora du-

rante todo o processo, em ques-

tões como treinamento, comuni-

cação, suporte jurídico e know-

how (saber como fazer). 

 

     Saiba mais em home: 

     Franquia Mazze N 
 
Divulgue sua empresa aqui na 
Norminha e ajude manter 
nossa Missão no ar! Veja 
como na página seguinte. 

 

http://www.norminha.net.br/
https://ativa.ead.guru/cursos/auditor-interno-iso-90012015/
https://franquiamazze.com.br/
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/

