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Olímpia vai discutir sobre eSocial 
eSocial, cruzamento das informações trabalhistas, tributos e SST 

gratuita, mas terá arrecadação 
de 1 kg de alimento não perecí-
vel por participante, que serão 
doados à entidade social. 
      É necessário confirmar pre-
sença até dia 12/10/2021 pelo 
e-mail: 
secretaria@aeaaolimpia.com.br 
     Os palestrantes serão Anto-
nio Alberto Madeira (Engenheiro 
de Segurança do Trabalho) e 
Michel Carvalho (Empresário e 
Consultor de SST). N 

RBSO traz artigo 
sobre trabalho das 

merendeiras 
Norminha 643, 30/09/2021 
    Artigo publicado pela Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacio-
nal (RBSO) busca compreender 
a organização e as caracte-
rísticas do trabalho das meren-
deiras, observando como a im-
plementação do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar 
(Pnae) ocorre. O estudo quali-
tativo, fundamentado na análise 
ergonômica do trabalho (AET), 
foi realizado em três escolas es-
taduais de Campinas/SP duran-
te o ano de 2017. 
   “Os resultados foram discuti-
dos à luz da ergonomia da ativi-
dade e da ciência política”, ex-
plicam as autoras. “Há a cons-
tatação de diferentes mo-dos 
de implementação do pro-gra-
ma e diferentes estratégias o-
peratórias, o que evidencia as 
estratégias e adaptações reali-
zadas pelas merendeiras (co-
ping) para fazer frente às de-
mandas do trabalho real”, com-
pletam. Os esforços repetitivos 
na cozinha e a falta de investi-
mentos em ferramentas ade-
quadas para a realização de ati-
vidades geram o risco de doen-
ças osteomusculares relaciona-
das ao trabalho.N 
   LEIA O ARTIGO 

Norminha 643, 30/09/2021 
   O próprio Navarro fez questão 
de responder e explicar o por-
quê que os Cursos de Higiene 
Ocupacional oferecidos por 
Norminha são “baratos”: 
   “Acho que nunca me senti tão 
bem como agora. Sou uma pes-
soa forte, realizada e bem mais 
preparada. Eu sei que essa no-
va pessoa que sou hoje se deve 
a minha dedicação nos estudos 
e principalmente a Deus.  
   E por isso agradeço a quem 
me ajudou; isto é; ao povo bra-
sileiro. 
   Sempre estudei em Universi-
dades Federais e Estaduais, is-  

so mesmo, e de graça, através 
dos impostos pagos pelos bra-
sileiros. 
   Seria uma falha minha com as 
pessoas que necessitam de co-
nhecimento e com menor poder 
aquisitivo não repartir esses en-
sinamentos. 
   Por isso, necessito passar o 
meu dízimo de conhecimento 
para quem realmente precisa, 
isso é uma questão minha e 
ainda bem que o Maioli com-
preendeu. 
   Minha gratidão jamais terá 
fim e todos os dias quando olhar 
no espelho vou recordar e ho-
menagear cada um dos meus  
 

Norminha 643, 30/09/2021 
A Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos da Re-
gião de Olímpia realizará no 
próximo dia 14 de outubro de 
2021, das 19 às 21 horas, no 
Salão da Associação, localizado 
na Alameda Fransic Boitar, 250 
– Jardim Universitário em Olím-
pia (SP) a Palestra “eSocial-
Cruzamento das informações 
trabalhistas, tributo e SST”. 
     O evento é de participação  

Norminha 643, 30/09/2021 
O Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) julgará o primeiro proces-
so que discute se a covid-19 
pode ser reconhecida como aci-
dente de trabalho. O advogado 
especialista em Direito do Tra-
balho Empresarial Fernando 
Kede explica que, apesar de ser 
uma ação específica de uma 
categoria, o resultado do julga-
mento deve nortear futuras de-
cisões de ações que tenham a 
mesma reivindicação. “Essa 
decisão vai servir para balizar 
os entendimentos dos tribunais. 
Não tem a força de uma súmu-
la, mas há uma tendência que 
os magistrados utilizem esse 
entendimento em futuros pro-
cessos”, completa. 
   Por isso, o advogado orienta 
empresas a adotar todos os cui-
dados recomendados pelas au-
toridades sanitárias para prote-
ger a saúde de seus colabora-
dores. “Vivemos uma pandemia 
e temos um vírus potencial-
mente letal agindo. No meu en-
tendimento, o empregador só 
pode ser responsabilizado se 
for negligente com as medidas 
sanitárias de combate à covid. 
É preciso provar que o empre-
gador não ofereceu os meca-
nismos de proteção para os cui-
dados sanitários. Se isso não 
ocorrer, não há como classificar 
a covid como acidente de tra-
balho”, diz. 
   O julgamento, que ainda não 
tem data marcada para aconte-
cer, pode se tornar um compli-
cador para as empresas. “Se for 
considerado um acidente de 
trabalho, todo trabalhador que 
contraiu a doença terá direito à 
estabilidade de doze meses a-
pós a alta previdenciária, ou se-
ja, o empregador não vai poder 
dispensar  esses colaboradores 

durante esse período. Por isso, 
a recomendação é para não a-
frouxar os cuidados mesmo 
nesse momento de queda nos 
números da pandemia”, com-
pleta o advogado. 
   Em abril, a Justiça do Traba-
lho de MG reconheceu que a 
morte em decorrência da covid-
19 pode ser considerada aci-
dente de trabalho e conce-deu 
uma indenização de R$ 200 mil 
para a família de um moto-rista 
de uma transportadora que não 
seguiu as recomendações sani-
tárias para evitar a doença. 
   CORREIOS 
   O caso a ser julgado pelo TST 
foi impetrado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Empresa Bra-
sileira de Correios Telégrafos e 
Similares em São Paulo, Grande 
São Paulo e Zona Postal de So-
rocaba (Sintect-SP) contra a 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (ECT). 
   Segundo o Sintect-SP, aproxi-
madamente 1,5 mil funcioná-
rios foram contaminados. A en-
tidade interpôs 14 ações, houve 
decisão contrária em oito e seis 
tiveram sentença pela comuni-
cação de acidente de trabalho. 

N  
 

9ª edição do LabTalk traz discussão sobre "Inovação 
para um trabalho mais inclusivo" 

Live acontece HOJE quinta-feira, 30 de setembro, no Canal da Fundacentro no YouTube 

Norminha 643, 30/09/2021 
     HOJE quinta-feira, 30 de se-
tembro, das 15h30 às 17h, a 9ª 
edição do LabTalk convida es-
pecialistas para o bate-papo 
sobre “INOVAÇÃO PARA UM 
TRABALHO MAIS INCLUSIVO”, 
no Canal da Fundacentro no You 
Tube. 
 O objetivo desta edição visa re-
fletir sobre o papel da inova-ção 
para a conquista de locais de 
trabalho mais inclusivos para 
pessoas com deficiência. Tam-
bém deverão ser abordadas as 
experiências acumuladas com  

 

as tecnologias assistivas pelos 
especialistas convidados. 
   Participam do bate-papo o di-
retor de inovação da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Esta-
do da Bahia (Fapesb), Hander-
son Leite; o professor e coorde-
nador do Grupo de Pesquisa 
3int (interação, interface e in-
teligência) da Universidade Fe-
deral do Recôncavo da Bahia (U 
FRB), João Oliveira Neto; a ar-
quiteta e urbanista pela Univer-
sidade de São Paulo (USP) e do-
cente do Serviço Nacional de A-
prendizagem Comercial (Senac)  

 
José Luis Garcia Navarro 

alunos, que puderam através 
dos meus simples ensinamen-
tos a prosperarem. 
   Muitas de pessoas que jul-
gam dizendo: esse curso é ba-
rato demais, deve ser uma bos-
ta. Eles não sabem do meu bem 
querer com as pessoas e de mi-
nha gratidão.  
   Vou continuar a fazer cursos 
baratos para quem necessita e 
para quem busca capacitação 
voltada para o bem. Prometo a 
Deus. 
   Com as pessoas certas pode-
remos mudar nosso mundo pa-
ra melhor.” 
   E para completar, Navarro 
permitiu, nós da Norminha, a 
efetuar um pequeno valor nas 
inscrições, para cobrir as des-
pesas e o líquido usar no custe-
amento da manutenção de nos-
sa Missão pessoal e profissio-
nal, que é manter a Norminha 
no ar! Gratidão também ao ami-
go Navarro! N 
 

 

de São Carlos, Luciene Gomes; 
e a diretora da Escola de Enge-
nharia da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Fabiana Ro-
drigues Leta. 
  O Lab Talk, bate-papo sobre i-
novação em Segurança e Saúde 
no Trabalho (SST), é uma incia-
tiva do Laboratório de Inovação 
da Fundacentro. A apresenta-
ção do evento será feita pela di-
retora de Pesquisa Aplicada, E-
rika Benevides, e pela chefe do 
Centro Regional Sudeste II, A-
driana Hilu, ambas da Funda-
centro. N 
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Gratidão: Porque o curso do Navarro é barato? 

TST define se covid é acidente de 
trabalho: veja o que muda para 

empresas e trabalhadores 
Tribunal avalia se a doença pode ser considerada um acidente de 

trabalho; entenda a repercussão que a decisão pode ter 

Falta de treinamento e EPIs representam riscos de acidentes 
com máquinas e equipamentos no setor rural 

Norminha 643, 30/09/2021 
     Imprudência, falta de treina-
mento e capacitação específi-
ca, condições inadequadas, 
máquinas e equipamentos sem 
proteções adequadas. Estes 
são alguns dos riscos apre-
sentados pelo auditor fiscal do 
Trabalho  da gerência  regional 

de Campinas, Antonio Avancini, 
durante live da Campanha Na-
cional de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho – Canpat Rural 
2021. “A falta de treinamento e 
autorização, ausência de equi-
pamentos de proteção indivi-
dual e coletiva, inspeção e ma-
nutenção das máquinas são fa- 

 
tores geradores de riscos à se-
gurança e saúde, além de inter-
romper um processo produti-
vo”, lamentou. Leia mais deta-
lhes sobre o assunto. N 

http://www.norminha.net.br/
mailto:secretaria@aeaaolimpia.com.br
https://www.scielo.br/j/rbso/a/358NYQJYf9fsJ8yn53ycKdx/?lang=pt
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.youtube.com/watch?v=t_h4YxmEyWE
https://www.youtube.com/watch?v=t_h4YxmEyWE
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
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.anatest.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br
https://anent.org.br/
https://animaseg.com.br/animaseg/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anest.org.br/
http://www.norminha.net.br/default.asp
http://www.radios.com.br/play/11332
https://revistacipa.com.br/falta-de-treinamento-e-epis-representam-riscos-de-acidentes-com-maquinas-e-equipamentos-no-setor-rural/
https://revistacipa.com.br/falta-de-treinamento-e-epis-representam-riscos-de-acidentes-com-maquinas-e-equipamentos-no-setor-rural/
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Norminha 643, 30/09/2021 
Por Daniela Bossle/Editora e 

Jornalista da Revista Proteção 

        O engenheiro de segurança 

do trabalho Robinson Leme, 52, 

atuante no movimento sindical, 

especialmente junto aos traba-

lhadores da construção, e tam-

bém em diversas comissões tri-

partites na área de SST, tinha 28 

anos quando ingressou no sin-

dicato dos trabalhadores da 

construção em Araras/SP. Em 

1999 entrou na Feticom-SP co-

mo diretor de SST, onde traba-

lhou intensamente até 2019. Pa-

ra acompanhar as demandas e 

oportunidades que chegavam, 

ele fez curso Técnico em Segu-

rança do Trabalho, especializa-

ção em Higiene Ocupacional (ti-

nha graduação em Administra-

ção de Empresas), e mais tarde 

cursou Engenharia de Agrimen-

sura e Segurança do Trabalho. 

Paralelamente à Federação, 

muito ativa por melhores condi-

ções de trabalho nos canteiros 

de obras, engajou-se no Comitê 

Permanente Regional da Cons-

trução-SP, do qual foi coorde-

nador por oito anos e desde 

2016 representa a bancada dos 

trabalhadores na CTPP pela NC 

ST (Nova Central Sindical de 

Trabalhadores). 

     Com uma trajetória profis-

sional que se mescla à evolução 

da SST no país, especialmente 

ao setor da construção, Robin-

son traz a sua visão sobre as 

NRs recentemente publicadas, o  

enfraquecimento dos sindicatos 

e suas preocupações sobre o fu-

turo da SST. Sem receber mais 

recursos da Federação ou da NC 

ST ele segue na luta dedicando-

se a sua consultoria em Segu-

rança do Trabalho e às leituras 

técnicas relacionadas às NRs 

devido ao processo intenso de 

revisões e reuniões. 

     Você tem uma trajetória de 

duas décadas no meio sindical 

ligada à saúde e segurança dos 

trabalhadores da construção. 

Qual era o cenário de SST no se-

tor quando você entrou na Feti-

com-SP? 

     Quando iniciei na Federação 

dos Trabalhadores na Indústria 

da Construção e do Mobiliário 

do Estado de São Paulo, em 

1999, a taxa de mortalidade a 

cada 100 mil trabalhadores na 

indústria da construção era de 

38,84 no Brasil e 36,27 no Es-

tado de São Paulo. Em 2017, a 

taxa de mortalidade estava em 

12,34 para o Brasil e 8,57 para o 

Estado de São Paulo. Ou seja, 

uma mudança muito significati-

va nesses 20 anos em relação ao 

número de óbitos no setor, e es-

sa evolução tem, sim, a contri-

buição da atual NR 18. Mas não 

podemos pensar que esses nú-

meros são bons. Convivemos 

com o número de fiscalizações 

nos locais de trabalho reduzindo 

a cada dia, alterações na legis-

lação trabalhista dificultando a 

atuação da auditoria fiscal do 

trabalho, número reduzido de au 

 

ditores fiscais e a Reforma Tra-

balhista de 2017, que acabou 

com a fonte financeira dos sindi-

catos. No caso dos sindicatos 

do setor da construção sempre 

atuamos no acompanhamento 

da melhoria das condições de 

SST nos canteiros de obras. Po-

demos dizer que foi um grande 

avanço a redução significativa 

de mortes neste setor. Em 1999 

quando iniciei na SST, ainda tí-

nhamos muitos gargalos na im-

plementação da NR 18, cuja re-

visão tinha sido em 1995, além 

de críticas em relação há vários 

itens da norma que mais se pa-

reciam com um check list tor-

nando o texto engessado. Traba-

lhei na criação de CPRs Regio-

nais, que foram uma bandeira da 

minha coordenação, mas não 

posso deixar de lembrar do apo-

io do Sinduscon/SP, especial-

mente do engenheiro Haruo I-

shikawa, diretor na época e atual 

presidente do Seconci-SP e da 

engenheira Regina Célia Zanel-

la. Isso porque para a constitui-

ção dos CPRs Regionais era 

preciso que, não só os sindi-

catos dos trabalhadores, como 

as Regionais do Sinduscon-SP 

e também as Gerências Regio-

nais do Ministério do Trabalho, 

estivessem interessadas. 

     Confira a entrevista completa 

na edição de setembro da Re-

vista Proteção. 

     Clique aqui para adquirir a 

edição do mês de setembro/ 

2021. N 

corporativa, ganha força na a-

genda das companhias e de 

suas lideranças. E isso conver-

sa também com o que se con-

vencionou chamar de jornada 

digital, pois não se trata ape-

nas de adoção de tecnologia. 

Vai muito além. Esse caminho 

diz respeito também à trans-

formação de negócios e ao so-

cial. Por isso, o olhar das em-

presas sobre aspectos de ESG 

traz o social como um de seus 

pilares, e o bem-estar de suas 

pessoas é parte fundamental 

disso. 

     Apoiar uma estratégia que 

propicie o bem-estar comum e 

uma corrente de engajamento 

entre todos os colaboradores 

da organização resulta em uma 

série de benefícios que serão 

observados nos resultados dos 

negócios. Promover hábitos 

preventivos mais saudáveis e 

priorizar a saúde física e mental 

faz com que as companhias re-

duzam, por exemplo, a inci-

dência e os custos com pro-

gramas e planos de saúde. Isso 

sem mencionar os índices de 

abstenção e a taxa de rotativi-

dade (turnover) dentro dos ti-

mes. 

N 

 

*Conrado Guilherme Nogueira é 
gerente de Desenvolvimento de 

Negócios da SONDA, maior 
empresa latino-americana de 

soluções e serviços de tecnologia. 

 

Wellness tech e a importância da saúde mental 
dentro das organizações 

Pelas futuras gerações 
Representação dos trabalhadores nas comissões tripartites é essencial, mesmo 

com dificuldades de recursos 

Governo federal 
calcula economia de 
quase R$ 1,5 bi com 

trabalho remoto 
Norminha 643, 30/09/2021 
  A Administração Pública Fede-
ral calcula que houve economia 
de R$1,419 bilhão aos cofres 
públicos com o trabalho remoto 
nas repartições. As maiores re-
duções foram na compra de 
passagens e despesas com lo-
comoção de pessoal. Cerca de 
190 mil servidores públicos es-
tão no teletrabalho. 
   O levantamento feito pelo Mi-
nistério da Economia indica que 
a redução na compra de passa-
gens e na locomoção dos fun-
cionários gerou uma economia 
de R$ 512,6 milhões, já as diá-
rias tiveram redução de R$ 450, 
2 milhões e os gastos com e-
nergia elétrica caíram R$ 392,9 
milhões. 
   A adesão ao Home Office atin-
giu 32% dos servidores ativos 
no governo federal. N 

     Essa questão é de extrema 

importância para esses tempos 

em que vivemos. A partir do 

momento em que as pessoas 

passaram a trabalhar de ma-

neira remota, a adoção de fer-

ramentas de wellness também 

passou por uma reinvenção. O 

uso de inovações digitais para 

garantir o bem-estar ganhou 

nova forma, e as organizações 

vêm observando a importância 

de incorporar elementos de 

tecnologia para facilitar o en-

tendimento sobre quais são as 

reais necessidades de suas 

pessoas para obter uma me-

lhor qualidade de vida e de 

saúde, tanto física quanto men-

tal. Por isso a importância do 

wellness tech, junção de es-

tratégias que visam ao bem-

estar com ferramentas tecnoló-

gicas. 

     E as discussões sobre o 

bem-estar físico e emocional 

das pessoas no âmbito corpo-

rativo ganham uma relevância 

tremenda, uma vez que dizem 

respeito não apenas aos indiví-

duos, mas também a toda a or-

ganização. Isso é especialmen-

te importante, uma vez que as 

companhias, de maneira geral, 

estão revendo todas as suas 

estratégias de negócios, tanto 

pela ótica da transformação di-

gital, como também pela pro-

moção de práticas que garan-

tam uma gestão mais inclusi-

va, diversa, sustentável e que 

traga o social para o centro das 

decisões. 

     Não à toa, a pauta das ações 

de ESG, sigla em inglês para 

governança ambiental, social e 

 

 

Norminha 643, 30/09/2021 
*Por Conrado Guilherme 

Nogueira, gerente de 

Desenvolvimento de Negócios 

da SONDA 

    A pandemia de covid-19 im-

pactou a vida de todos nós, 

pessoal e profissionalmente. 

Com o isolamento social e boa 

parte das pessoas trabalhando 

em casa, veio à tona uma ques-

tão que jogou luz sobre a im-

portância do bem-estar físico 

e, sobretudo, mental. Com is-

so, as empresas, por meio do 

departamento pessoal e das 

próprias lideranças, passaram 

a dar a devida importância ao 

tema. Como garantir que as 

pessoas possam ser produti-

vas em suas funções profissio-

nais, ao mesmo tempo em que 

lidam com aspectos de saúde e 

bem-estar emocional? São es-

sas questões que o conceito de 

wellness corporativo busca 

responder.  

     Isso foi apontado em uma 

pesquisa realizada pela The 

School of Life, em parceria 

com a Robert Half, que mos-

trou que 38% dos profissio-

nais brasileiros acreditam que, 

durante o período de pande-

mia, houve piora em sua saúde 

mental e no bem-estar. O lado 

bom disso, aponta esse mes-

mo estudo, é que 60,97% das 

491 pessoas entrevistadas de-

clararam que, durante o perío-

do de isolamento, notaram o 

aumento do nível de preocupa-

ção das empresas nas quais a-

tuam com relação ao bem-es-

tar emocional e à saúde mental 

dos colaboradores. 

http://www.norminha.net.br/
https://www.kaefy.com.br/
https://www.lojavirtualprotecao.com.br/categorias/revistas/revista-protecao/exemplar-avulso
https://www.lojavirtualprotecao.com.br/categorias/revistas/revista-protecao/exemplar-avulso
https://www.lojavirtualprotecao.com.br/categorias/revistas/revista-protecao/exemplar-avulso
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO 
Norminha 643, 30/09/2021 
      Todo ser humano é dotado da capacidade de 

receber informações, processar, armazenar e uti-

lizar nos momentos necessários. É fato afirmar 

que por conceito, “Treinamento” é a ação de falar 

de conhecimento, capacitação, instrução, tornar 

hábil, destro, capaz, por meio de instrução, dis-

ciplina ou exercício; Com isso é possível iniciar 

o assunto TREINAMENTO. Quando se aborda o 

tema, logo nos remete a realização de cursos, 

palestras, diálogos, entre outros, com o objetivo 

de conscientizar, instruir e capacitar pessoas 

(trabalhadores). No entanto, antes que se desen-

volva um planejamento de treinamento, é neces-

sário atentar a alguns critérios, para a cons-

trução do conceito. 

     Para obter o objetivo desejado no planeja-

mento de uma Programa de Capacitação (como, 

quando e a quem “treinar”), é importante consi-

derar a capacidade de absorção de informação 

dos indivíduos, por isso, é recomendado que os 

facilitadores e organizadores do programa, co-

nheçam sobre a literatura da “curva do esque-

cimento e do efeito de espaçamento, além da 

curva de aprendizado (criado pelo psicólogo 

alemão Hermann Ebbinghaus). Em resumo a li-

teratura retrata que, quanto menos aquele con-

teúdo for visto, menos relevante ele se torna para 

o cérebro. Logo, é essencial estimular a memó-

ria ao longo do tempo para não descartar a in-

formação estudada. 

 

Fonte:https://espresso3.com.br/interno/uploads/2018/06/A
ula-30_tela-final-07.png 

   Com base no estudo cientifico, é possível pla-

nejar as ações de capacitação e determinar a fre-

quência (quando a frequência não for estabeleci-

da pela legislação) dos treinamentos, o material 

didático mais apropriado, a habitualidade de re-

ciclagens, dinâmicas de fixação do tema, espe-

cificação da proficiência dos instrutores e a pro-

jeção dos resultados esperados.  

     É fato afirmar que na execução dos treina-

mentos e capacitações, é imprescindível que a 

escolha do instrutor, palestrante ou facilitador, 

seja aos moldes do desejado para atendimento 

as necessidades e principalmente aos requisitos 

da legislação. Sendo assim a escolha do facili-

tador e a forma de capacitação, está atrelada aos 

requisitos de “CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, 

HABILITAÇÃO”. 

   Para entendimento, é considerado trabalhador 

QUALIFICADO aquele que comprovar conclusão 

de curso específico para a sua atividade em ins-

tituição reconhecida pelo sistema oficial de ensi-

no. Bem como, PROFISSIONAL LEGALMENTE 

HABILITADO, é o trabalhador previamente quali-

ficado e  com registro  no competente  conselho  

de classe e trabalhador CAPA-

CITADO aquele que receba ca-

pacitação sob orientação e res-

ponsabilidade de profissional 

legalmente habilitado. 

   Muitas vezes é questionado 

se o profissional “Técnico em 

segurança do trabalho, Técni-

co em mecânica, Técnico em 

eletricidade, Técnico em Enfer-

magem,  “podem”  ministrar  e  Norminha 643, 30/09/2021 
Escrito por Thiago Américo, 

gerente de operações na 

Bematize, consultoria de 

benefícios (foto final) 

É muito interessante olhar para 

o mercado corporativo e ver 

que as empresas já estão se 

preparando para a volta ao tra-

balho presencial. As postagens 

nas redes sociais dizem tudo, 

alguns profissionais estão em-

polgados, outros nem tanto. 

Pois bem, voltar ao escritório 

ainda divide opiniões, mas a 

minha preocupação é com a 

experiência do colaborador, 

que precisa mais do que nunca 

ser levada em consideração 

neste retorno pós-pandêmico. 

     De fato, a pandemia mudou 

as relações trabalhistas, e prin-

cipalmente, entre colaborador 

e empregador. Foi preciso de-

senvolver metodologias, ferra-

mentas e estratégias voltadas a 

experiência desse colaborador, 

que de uma hora para outra se 

viu trabalhando de sua própria 

casa. Hoje o mercado corpora-

tivo absorveu o uso da telecon-

ferência para quase tudo, fo-

ram diversas reuniões, treina-

mentos, integrações, celebra-

ções, tudo à distância. 

     O desenvolvimento de soft-

wares e sistemas, os novos 

procedimentos, benefícios tra-

balhistas e até o repasse do 

comando de controle do RH ao 

colaborador, que pegou para si 

parte da responsabilidade so-

bre ser o seu próprio chefe, tu-

do isso colaborou positiva-

mente para manter a ordem das 

equipes. Talvez o medo de que 

houvesse perda de rendimento 

e a falta de controle total sobre 

o colaborador em casa, fez 

com que as empresas priori-

zassem esses cuidados. 

   Mas e agora? Será que na re-

tomada isso continuará sendo 

uma prioridade? Já ficou claro 

que nada será como antes, in- 

clusive, vários especialistas do 

mercado corporativo já falaram 

isso na mídia. A autonomia já 

está enraizada nas veias do co-

laborador, aliás, foram quase 

dois anos trabalhando de casa. 

Ele já entende a importância de 

suas entregas, por esse moti-

vo, podar isso pode compro-

meter seu rendimento. Se no i-

nício da pandemia as empre-

sas tiveram que desenvolver es 

Norma ISO 
para reduzir 

riscos 
psicossociais 
no trabalho é 

publicada 
Norminha 643, 30/09/2021 
    Foi publicada em junho deste 
ano a nova ISO 45003,a pri-
meira norma internacional de S 
SO (Saúde e Segurança Ocupa-
cional), criada com objetivo de 
reduzir riscos psicossociais e 
salvar vidas no ambiente de tra-
balho em organizações de to-
dos os tamanhos e setores. “A 
ISO 45003 é uma norma de di-
retrizes sobre gestão de riscos 
psicossociais e promoção de 
bem-estar no trabalho, como 
parte de um sistema de gestão 
da SST”, explica Francesco De 
Cicco, engenheiro, especialista 
em Gestão de Riscos e Segu-
rança de Sistemas e diretor e-
xecutivo do QSP (Centro da 
Qualidade, Segurança e Produ-
tividade). 

 
   O engenheiro alerta que ela 
deve ser usada em conjunto 
com a ISO 45001 (Saúde e Se-
gurança Ocupacional), o que, 
segundo ele, de um lado, limita 
de alguma forma seu alcance, 
pois a nova 45003 se destina às 
organizações que adotaram a 
45001 como referência para 
seus sistemas de gestão da 
SST. “De outro lado, a nova nor-
ma pode chamar a atenção das 
empresas em geral para a im-
portância dos riscos psicosso-
ciais e de sua gestão e preven-
ção nos locais de trabalho”, a-
valia. 
   A ISO 45003 ajuda a construir 
um ambiente de trabalho positi-
vo que pode ajudar a melhorar 
a resiliência organizacional, o 
desempenho e a produtividade. 
Ela permite reconhecer os ris-
cos psicossociais que podem a-
fetar os trabalhadores e oferece 
exemplos de ações eficazes pa-
ra gerenciá-los e melhorar o 
bem-estar dos funcionários. 
Entre os benefícios de confor-
midade com a ISO 45003 estão: 
engajamento aprimorado do 
trabalhador; redução do absen-
teísmo no local de trabalho de-
vido a estresse, esgotamento, 
ansiedade e depressão.  
   De Cicco complementa que 
em termos técnicos, a 45003 
segue a mesma estrutura das 
demais normas ISO de sistemas 
de gestão; estrutura essa que é 
sempre baseada no ciclo PDCA 
(Plan, Do, Check, Act), de me-
lhoria contínua. A nova norma 
está disponível na íntegra gra-
tuitamente (em inglês) e pode 
ser visualizada aqui. N 

PROTEÇÃO 
 

tratégias de experiência do co-

laborador, agora na retomada 

também será essencial. 

     Ainda falando sobre auto-

nomia, essa foi uma das soft 

skills mais desenvolvida na 

pandemia e será exigida pela 

maioria das empresas na re-

tomada. Colaboradores que 

entendam a importância do au-

to trabalho e que sejam capa-

zes de tomar decisões sobre 

suas tarefas, jornadas e sobre 

os benefícios trabalhistas, já 

podem retornar ao trabalho 

presencial.  

   Por falar em benefícios, mui-

ta coisa também mudou por 

causa dessa experiência do co-

laborador. Deixar que ele es-

colha o melhor pacote de be-

nefícios de acordo com o perfil 

e momento de vida dele, além 

de trazer um investimento as-

sertivo para a empresa, faz 

mais sentido do que os bene-

fícios padronizados. 

  As empresas deverão refor-

çar, por meio de treinamentos, 

a sua cultura, a diversidade e o 

trabalho em equipe principal-

mente. Antes de pensar em um 

possível regresso, deve-se a-

nalisar a realidade da empresa 

e qual o melhor modelo a se-

guir (presencial, digital ou hí-

brido), algumas já estão prepa-

radas para o retorno presen-

cial, outras devem começar pe-

lo modelo híbrido e outras de-

vem manter o online. Indepen-

dente do modo, a preparação 

deve ser levada em considera-

ção. Em termos de estrutura 

também, todos estão acostu-

mados com a informalidade, já 

que desenvolveu habilidades 

para trabalhar de qualquer jeito 

e lugar durante quase dois a-

nos. 

     Isso sim é zelar pela expe-

riência do colaborador. Dessa 

forma, o retorno presencial, 

caso seja a melhor alternativa 

para a realidade onde empresa 

e colaborador estão inseridos, 

precisa ser leve e sem cobran-

ças, algo inesquecível na men-

te de todos. 

     Para saber mais, acesse: 

     www.bematize.com.br. 

 

 

 

 

Experiência do colaborador no 
trabalho pós-pandemia 

certificar treinamentos. A resposta é SIM, pois o 

profissional possui QUALIFICAÇÃO. Entretanto, 

é importante frisar que quaisquer profissional de 

nível técnico só poderá certificar a capacitação, 

se sua formação acadêmica (grade curricular), 

estabelecer a competência que será aplicada no 

treinamento. 

   É necessário ressaltar que, existe capacita-

ções, (exemplo primeiro socorros, urgências e 

emergências), que a legislação requer qualifi-

cação especifica dos instrutores, em grade cur-

ricular, reconhecido pelo Sistema oficial de en-

sino, portanto é necessário conhecer o requisito, 

antes da aplicação da capacitação. 

     Considerado a legislação base para saúde e 

segurança (Normas regulamentadoras e Instru-

ções técnicas), é necessário atentar aos requi-

sitos especificados, pois há treinamentos que 

requer Capacitações e Habilitações especificas. 

A exemplo disso, podemos ressaltar as capaci-

tações especificadas nas normas regulamenta-

doras de número, NR10, NR13, NR 23 e NR 33. 

 

do trabalhador, conteúdo programático, carga 

horária, data, local de realização do treinamento, 

nome e qualificação dos instrutores e assinatura 

do responsável técnico do treinamento. 

   É importante se ater, quando no recebimento 

de certificados realizados externamente a empre-

sa, na conferencia dos dados, capacitação e res-

ponsabilidades, principalmente os prestadores 

de serviços, pois há situações, onde o docu-

mento (certificado), não atende as exigência da 

legislação e equivocadamente a empresa, receba 

e arquive evidências de registros “errados”, fato 

que poderá causar problemas futuros. Um exem-

plo fácil de citar é a capacitação de operador de 

Caldeiras, onde a norma regulamentadora nº NR 

10, cita detalhes específicos para a capacitação 

e certificação. 

   Cada empresa possui sua sistemática de ca-

pacitação e padrões estabelecidos, entretanto é 

de extrema importância a Gestão do processo 

por completo, desde a criação e implantação da 

Matriz de Capacitação, quanto execução e ava-

liações da eficácia das ações desenvolvidas. N 

 (Texto original – Caio Tenedini) 

Na realização 

do treinamento, 

seja inicial, pe-

riódico ou e-

ventual, previs-

tos nas NR´s, 

deve ser emiti-

do certificado 

contendo o no-

me e assinatura 

ssinatura do 

responsável 

técnico do 

treinamento. 

http://www.norminha.net.br/
https://protecao.com.br/leis-sst/norma-iso-para-reduzir-riscos-psicossociais-no-trabalho-e-publicada/
http://www.bematize.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Home office: especialista dá 7 
dicas para evitar dores no corpo 

 
Pequenas adaptações na postura corporal e no ambiente de 

trabalho podem evitar lesões e problemas de saúde 

Norminha 643, 30/09/2021 
       Com a evolução diária das 

tecnologias e as novas formas 

de trabalho, os profissionais 

podem passar horas, ou em al-

gumas ocasiões, dias inteiros 

em uma única posição. O mo-

delo home office, adotado es-

pecialmente por conta da pan-

demia, contribui para agravar 

as lesões do corpo, especial-

mente por conta da postura.   

     Uma pesquisa realizada em 

julho de 2020 mostrou que, de 

acordo com o Google Trends, 

ferramenta de análise de ten-

dências do buscador, houve 

um aumento de 76% nas bus-

cas por “dor nas costas” desde 

o dia 26 de fevereiro de 2020, 

com pico em 25 de maio de 

2020.   

     No entanto, os corpos não 

estão adaptados para essa no-

va realidade. Pelo contrário, 

por conta da composição mus-

cular e óssea, eles foram de-

senvolvidos para estarem em 

movimento. 

   Essa discrepância entre o dia 

a dia e as necessidades físicas 

do corpo pode resultar nas fa-

mosas dores nas costas, mem-

bros e outros músculos, e na 

necessidade de uma postura 

ergonomicamente  correta e de 

acordo com o estilo de vida 

moderno. 

   De acordo com a Ergono-

mics Research Society, ergo-

nomia é o estudo do relacio-

namento entre o homem e o 

seu trabalho, equipamento e 

ambiente, e particularmente a 

aplicação dos conhecimentos 

de anatomia, fisiologia e psico-

logia na solução dos proble-

mas oriundos desse relaciona-

mento. Marcia Berlanga Equi 

Godoy, professora de fisiotera-

pia da Faculdade Santa Marce-

lina, resume a explicação: 

“uma postura ergonomica-

mente correta é a postura ade-

quada do homem durante a re-

alização de suas atividades la-

borais”.  

   A postura correta é capaz de 

evitar o estresse articular e 

muscular, e auxilia na pre-

venção de dores musculares e 

alterações posturais, que po-

dem  se  tornar  estruturais  e 

 

 

causas de patologias ou até 

mesmo dores crônicas no futu-

ro. “Uma postura incorreta du-

rante o trabalho pode compro-

meter algum órgão por sua 

compressão ou ainda causar 

uma hérnia de disco por so-

brecarga muscular ou articu-

lar”, explica a docente. 

   Por conta desse cenário, a 

especialista enumerou sete di-

cas que poderão ajudar a en-

tender melhor o que é uma boa 

postura e evitar possíveis le-

sões musculares no futuro.   

   Atenção à postura incorreta  

   A percepção do corpo no es-

paço é muito importante, mas 

por vezes, não é assim que 

percebemos que estamos com 

uma postura incorreta e sim 

através de dores. “Antes da 

chegada da dor, é muito im-

portante observar a posição do 

próprio corpo. Os pés devem 

estar apoiados confortavel-

mente no chão e o tronco de 

frente ao instrumento principal 

de trabalho. É importante per-

ceber se você está fazendo al-

guma postura forçada e se tem 

dores durante ou após a exe-

cução do trabalho”, explica 

Márcia. “Além do corpo, o am-

biente de trabalho também pre-

cisa estar adequado às neces-

sidades físicas, com ilumina-

ção, ventilação, ruídos e orga-

nização apropriados”.  

   Hora de corrigir  

   Apesar de depender de ada-

ptações que nem sempre acon-

tecem tão rápido, é possível 

corrigir uma postura inadequa-

da mesmo depois de muitos a-

nos de imprudência. “Deve-

mos adequar o ambiente e os 

equipamentos de acordo com 

o alinhamento postural. Pensar 

em equipamentos que propor-

cionem regulagem de altura é 

muito importante, assim como 

aqueles que promovam bem-

estar e conforto”, indica a es-

pecialista. 

   Além disso, é importante re-

servar momentos de pausa e 

ginástica laboral durante o dia 

para que o corpo mude de po-

sição e tenha seus músculos a-

longados e fortalecidos mini-

mizando os danos provocados 

pela  rotina do  dia a dia. “Mas 

 

se esta postura ainda for ina-

dequada, mesmo com todas as 

correções nos equipamentos e 

ambiente, uma avaliação com 

fisioterapeuta se faz necessária 

para uma intervenção persona-

lizada”, completa.   

   Riscos  

   Alguns dos riscos associa-

dos à má postura corporal po-

dem ir desde alterações pos-

turais, como escoliose, hiper-

lordose e cifose, até problemas 

como hérnia de disco e os-

teoartroses, que podem levar a 

dores crônicas. “Além disso, 

vale ressaltar o comprome-

timento de alguns órgãos, que 

podem ser comprimidos e ter 

seus funcionamentos prejudi-

cados por uma alteração pos-

tural, como por exemplo, um 

pulmão que expande menos 

em um paciente com grave es-

coliose”, alerta a fisioterapeu-

ta.   

   Móveis e acessórios  

   Outro ponto de atenção é so-

bre os equipamentos e mobília. 

Recomenda-se que estejam em 

alinhamento com as necessi-

dades do seu corpo, como a 

sua altura e sua atividade labo-

ral. “A mobília com regulagem 

proporciona maior conforto. 

Indicamos que o profissional 

tenha uma cadeira que seja 

confortável, com encosto ada-

ptado à curvatura da coluna e 

que permita o apoio dos pés no 

chão ou em um apoio para os 

pés. Também é importante o a-

poio de braços para aliviar a 

tensão dos ombros durante a 

execução das tarefas”, afirma a 

docente.  

     Além da cadeira, Márcia ci-

ta outros equipamentos que 

colaboram com uma postura 

mais adequada, capaz de livrar 

o funcionário de possíveis do-

res. “Teclados ergonômicos e 

apoios de punho para utiliza-

ção de mouse evitam a flexão 

ou extensão acentuada de pu-

nhos durante a digitação” 

completa. 

     As telas  

     Muitas das dores asso-

ciadas à má postura no home 

office envolvem uma posição 

incorreta da tela em que se está 

trabalhando. “O ideal é manter 

a tela do computador na altura 

dos olhos, evitando a flexão a-

centuada da cabeça durante o 

trabalho. Como muitos utili-

zam notebook, usar a tela mais 

elevada e ter um teclado sepa-

rado para digitação é ideal. 

Assim, mantém-se o alinha-

mento da cervical sem preju-

dicar o posicionamento dos 

punhos”, explica Márcia.   

   Exercícios para fazer em casa  

  Apesar de existirem ativida-

des que podem ser feitas em ca 

sa, cada caso é único e precisa 

ser avaliado por um fisiotera-

peuta que, então, terá condi-

ções de prescrever exercícios 

que sejam adequados ao pa-

ciente.   

     Existe também a ginástica 

laboral que é preventiva e pode 

ser realizada em casa. “Ela é 

mais generalista e não especí-

fica para cada caso. Mas ela 

não trata as alterações postu-

rais e nem os distúrbios osteo-

musculares relacionados ao 

trabalho (DORT), apenas os 

previne”, ressalta a professora.   

   Como prevenir  

   Apesar de existirem ativida-

des que podem ser feitas em 

casa, a professora Márcia ex-

plica que a melhor hora de 

buscar a ajuda profissional é 

antes das dores sequer come-

çarem. “O melhor momento 

para intervenção de um fisiote-

rapeuta é no momento da pre-

venção. O profissional estará à 

disposição para dicas de como 

adaptar ergonomicamente seu 

ambiente de trabalho”.  

     “No entanto, não hesite em 

buscar ajuda se perceber que 

não está permanecendo em 

uma boa postura, se sentir do-

res no corpo, ou quando o seu 

rendimento no trabalho estiver 

sendo comprometido. Muitas 

vezes, as dores e o estresse 

podem interferir na produtivi-

dade”, finaliza. 

N 

Faculdade Santa Marcelina é 

uma instituição mantida pela 
Associação Santa Marcelina – 

ASM, fundada em 1º de janeiro de 
1915 como entidade filantrópica. 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.kaefy.com.br/
https://www.santamarcelina.org.br/educacao/fasm_unidade.asp?id=29
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Segurança industrial: 
Como pequenas soluções garantem a integridade dos funcionários? 

Norminha 643, 30/09/2021 
  Conseguir evitar acidentes de 

trabalho é um desafio para o 

mercado brasileiro. Segundo o 

Observatório de Segurança e 

Saúde no Trabalho, elaborado 

pelo Ministério Público do Tra-

balho (MPT) e a Organização 

Internacional do Trabalho (OI 

T), o Brasil está no topo do 

ranking de mortalidade por a-

cidentes de trabalho do G20, 

atrás apenas do México, com 

seis mortes a cada 100 mil em-

pregados formais. 

    A cada 15 segundos, o mun-

do registra uma morte ocasio-

nada pelo exercício de ativida-

des econômicas, seja por falta 

de condições e equipamentos 

de segurança, seja pela opera-

ção de maquinários. 

     Conseguir prevenir e evitar 

acidentes é a única maneira de 

diminuir esses números. A i-

neficácia da prevenção é maior 

culpada, tanto pela falta de uti-

lização de equipamentos de 

segurança pelos funcionários  

Norminha 643, 30/09/2021 
Não é novidade que as grandes 

empresas buscam adaptar seu 

mindset e transformar a cultura 

tradicional, para se aproximar 

um pouco mais da maneira de 

fazer negócio das startups. 

Basta olhar a grama verde do 

novo vizinho para saber que a 

modernização dos processos 

tem muito a ajudar - principal-

mente após observarem de 

perto a necessidade da inclu-

são digital. Em cinco anos, o 

volume de acordos fechados 

entre a “velha economia” e os 

novos empreendedores cres-

ceu 20 vezes, segundo levan-

tamento feito pela 100 Open 

Startups em 2020. Este dado 

colabora com a inovação aber-

ta, mas, para além do dinheiro, 

as metodologias ágeis - parte 

do ecossistema das startups - 

estão entre as características 

que mais chamam atenção. 

   “Dentro das metodologias á-

geis, existem vários modelos 

que podem ser seguidos. Na 

Bluefields temos programas de 

inovação aberta em que cola-

boramos com empresas madu-

ras para que elas possam im-

plementar estes novos méto-

dos e tornar o dia a dia do ne-

gócio mais digital e simples. 

Por sua vez, as startups recém-

chegadas no mercado também 

podem aprender com a expe-

riência  dessas corporações. É 

 
Os lubrificantes mantêm a eficiência das graxas convencionais e ainda garantem a 

segurança na manutenção dos equipamentos 

como por conta ausência de 

treinamentos e ferramentas ne-

cessárias pelas empresas. 

     Para garantir a integridade 

dos funcionários de indústrias, 

por exemplo, existem várias 

soluções disponíveis, como é 

o caso da lubrificação indus-

trial. Pensando na dificuldade 

de alcançar locais e compo-

nentes de máquinas, o merca-

do oferece lubrificantes auto-

máticos, como Hove, Memolu-

be e Lubvapmatic, que podem 

ser instalados em pontos es-

tratégicos e despejam, auto-

maticamente, a quantidade a- 

a troca de conhecimento que 

auxilia o desenvolvimento dos 

dois modelos de negócio”, ex-

plica Paulo Humaitá, CEO da 

Bluefields. 

   Um desses modelos são os 

chamados 'squads'. Diferente 

dos times tradicionais, o squad 

mescla os colaboradores de 

diferentes setores de uma em-

presa em equipes multidisci-

plinares com objetivos especí-

ficos. Assim sendo, executivos 

do administrativo, marketing e 

vendas, por exemplo, não 

compõem áreas separadas. 

Eles estão alocados em times 

com pelo menos um profissio-

nal de cada área de conheci-

mento. Além disso, os squads 

têm autonomia para desenhar 

projetos e tomar decisões, 

desde que alinhados ao obje-

tivo maior da instituição. 

     De acordo com a Bluefields, 

existem algumas formas de or-

ganizar equipes em squads, 

são elas: 

   Tribes 

   As tribes (tribos, em portu-

guês) são combinações de vá-

rios times que trabalham com 

os mesmos objetivos. Nestes 

squads, a comunicação acon-

tece com mais facilidade e a 

troca de informações é contí-

nua, poupando tempo na reso-

lução de problemas. 

     Para que funcione no dia a 

dia  de um  escritório, é impor- 

dequada para a lubrificação. 

     “Os lubrificadores automá-

ticos são uma ótima opção pa-

ra quem preza ela segurança 

dos funcionários. O produto 

tem a mesma eficácia dos lu-

brificantes convencionais e ga-

rantem a segurança do traba-

lhador”, explica Luiz Maldona-

do, CEO da Lubvap e espe-

cialista em lubrificação indus-

trial. 

     Além da segurança, os lu-

brificadores facilitam a manu-

tenção em pontos de difícil a-

cesso. A durabilidade do pro-

duto melhora a confiabilidade 

tante que os integrantes este-

jam próximos no ambiente fí-

sico de trabalho. No modelo 

remoto, é aplicado em grupos 

de mensagens e videoconfe-

rências em conjunto. 

   Chapter 

   Para montar um chapter (ca-

pítulo em português) são ne-

cessários profissionais da 

mesma área de conhecimento, 

com as mesmas funções den-

tro de seus respectivos squa-

ds, e que fazem parte da mes-

ma Tribe. Esse tipo de grupo 

facilita o fluxo de conheci-

mento nos times. 

   Guild 

   Os guilds (palavra de origem 

da máquina, já que mantém um 

fornecimento automatizado por 

muito tempo, evitando o des-

gaste das peças. “O custo-be-

nefício é o melhor do mercado. 

O equipamento não para de 

funcionar e o colaborador tem 

a certeza de que sua vida está 

sendo valorizada naquela em-

presa”, finaliza o especialista. 

A Lubvap www.Lubvap.com.br 

empresa de distribuição com 

mais de 15 anos no mercado 

de soluções de lubrificação. 

N 

Metodologia squad: 

Conheça o sucesso por trás da agilidade das startups 
medieval) são conjuntos de 

colaboradores independente 

de squads ou especialidades. 

Os interessados em estudar ou 

conhecer um mesmo assunto 

se juntam neste tipo de grupo. 

   Como aplicar os modelos 

   “A melhor maneira de come-

çar um squad é conhecer as 

soft skills e hard skills dispo-

níveis ao formar times real-

mente multidisciplinares e, as-

sim, incentivar a prática do in-

traempreendedorismo através 

de programas de experiência 

digital como o Biodigital Labs 

e Squad 001” – Paulo Humaitá 

  Saiba mais em: 

https://www.bluefieldsdev.com/ N 

 

 

Assédio no trabalho: 

Como ele pode acontecer? 
Norminha 643, 30/09/2021 
       Trabalhar em um ambiente 

tranquilo e satisfatório é o de-

sejo de muitos profissionais. 

Mais do que benefícios finan-

ceiros, buscamos um lugar de 

boa convivência, de valoriza-

ção, respeito e de cuidado com 

a saúde mental. 

   Mas, infelizmente, uma dura 

realidade tem afetado a saúde 

psicológica nas empresas: o 

assédio. Apesar de poder ser 

realizado por qualquer pessoa 

e sofrido por qualquer gênero, 

a maioria dos casos estão re-

lacionados a vítimas do gênero 

feminino. 

   Os casos são tão comuns 

que uma pesquisa, realizada 

pelo Instituto de Pesquisa Da-

tafolha, constatou em 2018 que 

42% das brasileiras já sofre-

ram algum tipo de assédio. 

   Apesar de ser crime, esse é 

um problema que muitas vezes 

acontece de uma forma sutil, 

com brincadeiras e insinua-

ções, que muitas vezes deixa a 

vítima desapercebida da gravi-

dade, até chegar em situações 

de humilhações. 

   E você? Sabe identificar os 

diferentes tipos de assédio? 

Sabe o que caracteriza esse 

crime e o que fazer, caso passe 

por isso? Então, acompanhe 

este conteúdo e entenda as di-

ferentes formas de assédio no 

trabalho. 

   - O que caracteriza assédio? 

   - Tipos de assédio no traba-

lho 

   - A quem recorrer e como e-

vitar esse crime na sua em-

presa 

   O que caracteriza assédio? 

   O assédio no ambiente de 

trabalho ocorre quando existe 

exposição de trabalhadores em 

situações constrangedoras e 

humilhantes. 

   Dessa forma, todo comporta-

mento abusivo, ofensivo ou 

qualquer importunação pode 

ser considerado assédio. 

   Essas ações são criminosas 

e devem ser combatidas, pois 

geram danos psicológicos à ví-

tima, com consequências que 

comprometem seu convívio em 

sociedade, devido às situações 

que foi submetida. 

   As práticas podem surgir de 

qualquer pessoa do ambiente, 

mas é muito comum que ocorra 

a partir de ações de superiores, 

como líderes e gestores que 

podem se sentir mais confor-

táveis com tal prática, devido a 

posição de maior hierarquia. 

   No entanto, independente de 

quem pratique o assédio, esses 

são problemas que podem 

comprometer também a ima-

gem da empresa, gerando pro-

cessos trabalhistas. 

   É importante entender que, 

do ponto de vista legal, a ação 

só se caracteriza como assédio 

quando ela é recorrente, pois 

uma situação isolada pode ser 

considerada como um dano 

moral e não assédio. 

   Tipos de assédio no trabalho 

   No ambiente de trabalho, o 

assédio pode ser considerado 

basicamente de dois tipos: mo-

ral e o assédio sexual. 

     O assédio moral acontece 

quando o colaborador é expos-

to, frequentemente, a situações 

de humilhações e constrangi-

mentos no trabalho. 

     Essa prática pode se mate-

rializar em qualquer situação 

que deixe o trabalhador mental-

mente abalado, que comprove 

uma perseguição. 

     Contudo, situações como 

xingamentos e insultos, não 

precisam acontecer mais de 

uma vez para ser considerado 

um ato de assédio moral. 

     As principais situações cita-

das são: 

– Ser forçado a pedir demissão; 

Impor metas abusivas de atin-

gimento difícil; 

– Agressões verbais, apelidos 

pejorativos ou vexatórios; 

– Brincadeiras constrangedo-

ras; 

– Humilhações, sejam públicas 

ou privadas; 

– Ameaças de punições ou de-

missão; 

– Punições injustas; 

– Retirar instrumentos de tra-

balho ou negar instruções. 

   Já o assédio sexual pode o-

correr por intimidação ou chan-

tagem. Ele pode ser caracteri-

zado através de oferta, insinua-

ção, comentários e ações que 

demonstrem interesse em al-

gum tipo de favor sexual em 

troca de alguma vantagem. 

   Em alguns casos, o assédio 

Continua abaixo Página 06/13  

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.lubvap.com.br/
https://www.bluefieldsdev.com/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 643, 30/90/2021 
    Na chamada era da informa-

ção, em que a inovação dis-

ruptiva é imperativa, a tecno-

logia não pode ser considerada 

como a principal ferramenta de 

transformação, uma vez que as 

pessoas são fundamentais 

nesse processo e no cenário 

atual elas estão correndo sério 

risco, devido ao prolonga-

mento dos efeitos da pandemia 

na saúde mental. 

     Neste “setembro Amarelo”, 

que ficou conhecido popular-

mente como a principal cam-

panha relacionada à prevenção 

e conscientização contra o sui-

cídio, muito se fala na impor-

tância do tema. Cerca de 12 mil 

suicídios são registrados todos 

os anos no Brasil e mais de 1 

milhão no mundo. Trata-se de 

uma realidade a ser combatida 

e, em 96,8% dos casos, há re-

lação com transtornos men-

tais.  

     O problema é que, caso o 

tema não seja tratado como 

prioridade e seja relegado ape-

nas à setembro, as empresas 

podem sofrer um colapso por 

falta de profissionais. 

  “O ser humano deve ser valo-

rizado como principal ente 

nesta fase, e aproveitando a 

campanha de setembro amare-

lo em que a prevenção ao sui-

cídio é o mote, nós alertamos 

as organizações para o que po-

de ocorrer a média e longo pra- 

zo como efeito da pandemia na 

Quando ouvirei o silêncio novamente? 
O zumbido no ouvido é um problema comum, especialmente entre 40 e 80 anos 

Norminha 643, 30/09/2021 
      Eu tive Covid-19 em abril de 

2020. Os sintomas foram leves, 

não precisei de hospital e nem 

interromper o trabalho em ho-

me office. Já estava quase no 

final do isolamento quando per-

cebi um zumbido no ouvido di-

reito. Eu não sei se ele estava 

ali antes sem me chamar a a-

tenção ou se surgiu junto ou por 

causa da doença. Na época, 

mencionei o caso para a Lúcia, 

a minha irmã médica. Ela disse 

que, assim como o paladar e o 

olfato, era uma questão de tem-

po para voltar ao normal. O fato  

 
MAPA alerta para o boom de casos de doenças provocadas 
pela pandemia; organizações podem sofrer colapsos com 

falta de profissionais 

saúde mental dos trabalhado-

res”, orienta a psicóloga Naya-

ra Teixeira, gerente técnica na 

MAPA, empresa especialista 

em entender pessoas no ambi-

ente de trabalho. 

     Segundo Nayara, os índices 

crescentes de suicídios nas úl-

timas décadas aliado às novas 

condições da humanidade 

frente à pandemia alertam so-

bre a importância de falar so-

bre o assunto. “O represamen-

to da prevenção e controle de 

outras doenças em função da 

covid-19 pode causar um surto 

de outras doenças e elevar os 

problemas das empresas com 

afastamentos, atestados e que-

da da produtividade. E no pior 

dos casos: elevar as taxas de 

suicídio, que são inaceitáveis”, 

afirma. Para ela, mais do que 

dados e prejuízos para as em- 

presas que chegam a milhões 

de  dólares anualmente,  são i- 

 
Os especialistas definem zumbido 

como a percepção de ruídos na 
cabeça e/ou ouvido sem uma 

fonte externa (Foto: Getty Images) 
é que recuperei os dois senti-
dos, mas jamais recuperei o si-
lêncio. Em momentos diferen-
tes, sempre por recomendação 
médica, fiz acupuntura, troquei 
a placa odontológica para bru-
xismo, tomei homeopatia, inclui 
vitamina D na lista de medica- 
mentos... 

números os danos aos lares e 

seres humanos. 

   Especialistas concordam que 

os efeitos do momento atual, 

tais como distanciamento, in-

certezas com a economia, me-

do da doença e outros, podem 

aumentar os fatores comprova-

dos de risco de automutilação, 

e também do uso de álcool e 

drogas. “Mas, não se sabe ao 

certo ainda sobre os impactos 

da pandemia nos dados de sui-

cídio, porém, o que temos de 

ter em mente é que o suicídio é 

o fim, mas inúmeras pessoas 

estão sofrendo por problemas 

que podem ser sanados se i-

dentificados e tratados”, alerta 

a gerente técnica. 

     Na visão da MAPA, é pre-

ciso que as pessoas estejam 

bem, emocional e fisicamente 

saudáveis, para que a as orga-

nizações ultrapassem e supe-

rem  esse momento,  sob pena 

 

 

 

   Pesquisando sobre o assunto, 
fiquei alarmada como o zumbi-
do é comum, especialmente 
entre 40 e 80 anos. O zumbido 
crônico atinge 14,3% das pes-
soas entre 60 e 69 anos. Na 
Inglaterra, acredite se quiser, e-
xiste a The British Tinnitus As-
sociation, uma instituição de 
caridade que apoia pesquisas, 
pacientes e médicos. Os espe-
cialistas definem zumbido co-
mo a percepção de ruídos na 
cabeça e/ou ouvido sem uma 
fonte externa. Esse barulho 
constante não é considerado 
uma doença, mas posso garan-
tir a você que é muito irritante.  

Por que é fundamental falar de saúde mental nas organizações? 
de perecerem diante de aspec-

tos como transformação digi-

tal, disruptura, ESG, indústria 

4.0, e outros, como revolução 

nos hábitos do consumidor. 

“São pessoas, e pessoas sau-

dáveis que irão liderar a supe-

ração”, dispara. 

     Nesse sentido, é importante 

discutir como as organizações 

podem atuar em caráter pre-

ventivo e de auxílio a estas 

pessoas que compõem seu ne-

gócio, e consideramos que o 

primeiro passo é conhecer e 

mapear, obtendo informações 

que facilitem o desenvolvi-

mento de ações mais asserti-

vas e eficazes. A avaliação psi-

cológica é uma excelente ali-

ada neste processo e pode ser 

potencializada pela utilização 

do teste de personalidade MA 

PA, que avalia diversos aspec-

tos do indivíduo, incluindo a-

queles relacionados à saúde e-

mocional. 

     A utilização do MAPA, em 

um contexto de análise inte-

grativa, pode ser um primeiro 

passo valioso para trabalhar as  

estratégias de prevenção  atra-

vés de dados confiáveis e nor-

teadores. 

N 

 

Nayara Teixeira 

Há diversos tipos catalogados: 
assobio, som de abelha, panela 
de pressão, sirene, mosquito, 
rádio, cachoeira, grilo... No site 
do Instituto Ganz Sanchez, de 
São Paulo, que se diz o primeiro 
centro latinoamericano de in-
vestigação e tratamento de 
zumbido no ouvido e intolerân-
cia a sons, há 15 sons para vo-
cê ouvir e descobrir qual é o 
seu. O meu é o chiado cons-
tante, parece acontecer fora da 
cabeça, e me acompanha 24 
horas por dia, mas há quem 
ouça sons intermitentes, dentro 
da cabeça. Na maioria das pes-
soas, ele surge e vai embora, 
mas quando dura mais de seis 
meses, torna-se crônico. O meu 
já tem 18 meses. 
  Quando associado à idade, em 

Continuação da Página 05/13 

   Em alguns casos, o assédio 

pode ser caracterizado tanto 

como moral como sexual ao 

mesmo tempo, visto que o as-

sediador, após sofrer a rejei-

ção, pode praticar atos que ex-

clua ou humilhe a vítima. 

   A quem recorrer e como evi-

tar esse crime na sua empresa 

Em casos como esses, o pri-

meiro passo é ter um diálogo 

aberto sobre os constrangi-

mentos. Caso não cessem, é 

fundamental reunir provas e 

testemunhas, comunicar a um 

superior e se dirigir a um órgão 

de proteção ao trabalho. 

Norminha 643, 30/09/2021 
     É considerada dona de casa a 

pessoa que se dedica exclusi-

vamente aos cuidados da casa e 

da família, exercendo atividade 

não remunerada, não possuindo 

carteira assinada e nem salário 

fixo. 

     Tendo em vista o caráter con-

tributivo da Previdência Social, 

a dona de casa se enquadra na 

condição de segurada facultati-

va. 

     Nesse sentido, vale frisar que 

o segurado facultativo é aquele 

que, muito embora não exerça a-

tividade remunerada, faz a opção 

de contribuir para o INSS para 

garantir alguns direitos. 

     Isso significa que, as donas de 

casa só terão direito à aposenta-

doria caso façam suas contribui-

ções ao INSS de forma facultativa. 

     Na condição de contribuinte 

facultativa, além da aposentado-

ria, a dona de casa terá os se-

guintes direitos frente ao INSS: 

geral é explicado pela perda au-
ditiva e atinge os dois ouvidos. 
Pesquisas mostram que o zum-
bido crônico em adultos mais 
velhos é subjetivamente mais 
alto, mais irritante e mais an-
gustiante do que o encontrado 
em pacientes jovens. Um artigo 
da Harvard Medical School diz 
que “muitas pessoas temem 
que o zumbido seja um sinal de 
que estão ficando surdas ou 
têm outro problema médico sé-
rio, mas raramente é”. Especia-
listas alertam, no en-tanto, que 
até dois em cada dez pacientes 
vão desenvolver ansiedade, 
distúrbios do sono ou depres-
são. No meu caso, como ouço o 
barulho apenas do lado direito, 
a idade está descartada como 
causa. “O envelhecimento ten- 

    Assim, também cabe às em-

presas a responsabilidade de 

criar ações que não permitam 

assédios no ambiente. Uma 

boa prática é a criação de um 

canal de denúncias na empre-

sa, para criar um ambiente 

confiável para a vítima e inti-

midante para o assediador. 

     Em todos os casos, os as-

sediadores devem ser punidos, 

para que sirva como exemplo e 

as práticas não se tornem co-

muns, adoecendo o ambiente 

de trabalho. 

   Espero que você tenha gos-

tado desse conteúdo. Até a 

próxima! N REALIZARTE 

 

- benefícios por incapacidade 

(auxílio doença); 

- salário maternidade; 

- pensão por morte aos depen-

dentes. 

     Ademais, a principal exigên-

cia é que tenha pelo menos 15 

(quinze) anos de contribuição, 

sendo que essa possa começar a 

qualquer momento. N 

TEXTO:  

Thaísa Daneluzzi Schiefer 

Custódio - OAB/SP 451.370 
 

Presidente Prudente - SP 

☎ 18 3903-1046 / 99742-4659 

Presidente Epitácio - SP 

☎ 18 3281-4342 / 99637-9315 

de a ser simétrico”, me diz a o-
torrinolaringologista Tanit Ganz 
Sanchez, professora da USP e 
autora do livro “Quem disse que 
zumbido não tem cura?”, com 
quem estou tratando. 
   O zumbido não é a mais co-
mum nem a mais séria das se-
quelas deixadas pelo coronaví-
rus - há outras muito mais com-
plicadas -, mas a conexão pa-
rece já ter sido estabelecida. 
Um estudo realizado na Univer-
sidade de Manchester, na Ingla-
terra, citado pela British Tinni-
tus Association, descobriu que 
6,6% dos pacientes relataram 
desenvolver zumbido após a 
hospitalização por Covid-19. N 
*Maria Tereza Gomes é jornalista, 

mestre em administração de 
empresas pela FEA-USP, CEO da 

Jabuticaba Conteúdo G1 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://realizartepalestras.com.br/assedio-no-trabalho-como-ele-pode-acontecer/?utm_campaign=assedio_no_trabalho_como_ele_pode_acontecer&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://epocanegocios.globo.com/colunas/50-Vida-e-Trabalho/noticia/2021/09/quando-ouvirei-o-silencio-novamente.html
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Vendedora de Belo Horizonte dispensada em função da 
pandemia não consegue indenização por danos morais 

Norminha 643, 30/09/2021 
      Foi negado o pagamento de 
indenização por danos morais a 
uma ex-vendedora de loja de 
shopping de Belo Horizonte (M 
G), que alegou ter sido privada 
de receber o Benefício Emer-
gencial de Preservação do Em-
prego e da Renda, previsto na 
MP 936/2020, em função da 
dispensa ocorrida no período da 
pandemia. A decisão é da juíza 
titular da 26ª Vara do Trabalho 
de Belo Horizonte, Laudenicy 
Moreira de Abreu. 
     A trabalhadora informou que 
foi contratada em novembro de 
2019 para exercer a função de 
vendedora. E que a loja, devido 
à pandemia, optou por suspen-
der o contrato de trabalho, envi-
ando a proposta de suspensão 
por e-mail no dia 15/4/2020. 
Segundo a vendedora, no mes-
mo dia, acusou a ciência da 
suspensão, o que também foi 
realizado por e-mail, por causa 
das medidas de afastamento e 
isolamento social. 
     Porém, para sua surpresa, 
no dia seguinte, em 16/4/2020, 
a empregadora enviou novo e-
mail, informando a dispensa 
sem justa causa. Por isso, in-
gressou com ação trabalhista, 
alegando que, com a dispensa, 
foi privada de receber o Benefí- 
cio Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda, previs-
to na MP 936/2020, bem como 
da estabilidade no emprego,pre 

“Futebor da firma”: Empregador não precisa indenizar 
funcionário por lesão em jogo da empresa 

Norminha 643, 30/09/2021 
Para que o acidente sofrido fora 
do local e horário de trabalho 
seja equiparado ao acidente de 
trabalho, é necessário que a si-
tuação tenha ocorrido enquanto 
o trabalhador estava a serviço 
do empregador. 
   Assim, a 3ª Câmara do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 15ª 
Região negou indenização por 
dano material e moral a um em-
pregado que se lesionou quan-
do representava sua empresa 
em um jogo de futebol de salão. 
   LESÃO 
  Em um campeonato de futsal 
organizado pela Prefeitura de 
Santo Antônio da Posse (SP), o 
empregado  jogou  pelo time da 

vista no artigo 10 da Lei 14. 
020/2020. Pleiteou na ação as 
indenizações substitutivas do 
benefício e do período de esta-
bilidade, indenização por dano 
moral e retificação na CTPS pa-
ra constar a saída em 16/7/ 
2020. 
     Já a empregadora, em defe-
sa, sustentou a legitimidade da 
dispensa sem justa causa, ale-
gando que o artigo 10 da Lei 14. 
020/2020 assegura a estabili-
dade provisória no emprego so-
mente diante do efetivo recebi-
mento do Benefício Emergen-
cial de Preservação do Emprego 
e da Renda. E ainda que, com a 
publicação do Decreto Munici-
pal 17.328/2020, que suspen-
deu por tempo indeterminado 
os alvarás de localização e fun-
cionamento do comércio, “to-
mou a difícil decisão de encer-
rar suas atividades, celebrando 
Termo de Confissão de Dívida e 
Termo de Entrega das Chaves 
com a empresa administradora 
do shopping onde funcionava”. 
     LIMITE 
     Ao examinar o caso, a juíza 
concluiu que o e-mail com o a- 
cordo individual para suspen-
são do contrato de trabalho foi 
enviado pela loja no dia 15/4/ 
2020, portanto, no limiar da 
pandemia deflagrada pela dis-
seminação da Covid-19. Se-
gundo a magistrada, no dia 8/4/ 
2020, o Executivo do Município 
de Belo Horizonte publicou o De 

 
Para magistrada, loja conseguiu comprovar dificuldades de se 

manter durante a crise sanitária da covid-19 

empresa e torceu o joelho. Ele 
acionou a Justiça e pediu que 
fosse reconhecido o acidente 
de trabalho. 
   O laudo pericial concluiu pela 
inaptidão total e temporária pa-
ra o trabalho, com possibilidade 
de reversão do quadro por meio 
de cirurgia. Foram identificadas 
lesões nos ligamentos e no me-
nisco. Também foi constatado 
que o homem já havia lesionado 
o mesmo joelho anos antes, 
quadro que traz predisposição 
para novas contusões. 
   PRIMEIRA INSTÂNCIA 
   Na Vara do Trabalho de Mogi 
Mirim (SP), a juíza Paula Cristi-
na Caetano da Silva ressaltou 
que o empregado participou do 

creto 17.328/2020, suspenden-
do, por tempo indeterminado, 
os alvarás de localização e fun-
cionamento, bem como as au-
torizações emitidas para todas 
as atividades comerciais, o que 
resultou no fechamento do 
shopping, onde a loja funciona-
va em instalações físicas. 
     A juíza ressaltou que o e-
mail foi enviado para a vende-
dora no início da crise, época 
em que pairavam inúmeras in-
certezas sobre a gravidade da 
situação, bem como sobre a du-
ração das medidas de constri-
ção. De acordo com a decisão 
proferida, emerge que se trata-
va de mera consulta prévia, até 
porque não restou formalizada 
a suspensão contratual junto ao 
sistema do Ministério da Econo-
mia e, na sequência, a empresa 
celebrou Termo de Confissão de 
Dívida e Termo de Entrega das 
Chaves com a empresa admi-
nistradora do shopping. 
     Portanto, entendeu demons-
trada pela loja a difícil situação 
enfrentada na ocasião da dis-
pensa e a decisão de encerra-
mento de sua atividade. A pro-
posta de acordo de suspensão 
contratual previa início a partir 
de 17/4/2020, mas a dispensa 
sem justa causa foi efetivada 
em 16/4/2020. “Portanto, em 
data anterior, não tendo sido e-
fetivada a suspensão contra-
tual, não se verifica direitos à 
estabilidade no emprego e in-
denização, nos termos do artigo 
10 da Lei 14.020/2020, não há-
vendo, assim, abuso ou qual-
quer prática ilegítima por parte 
da empregadora”, frisou na de-
cisão. A juíza ressaltou, ainda, 
que a dispensa sem justa causa 
é ato potestativo e inserido no 
poder diretivo patronal. 
     A trabalhadora recebeu a 
importância existente na sua 
conta vinculada de FGTS, a-
crescida de juros e correção 
monetária. Não houve recurso e 
o processo já foi arquivado de-
finitivamente. N 

Fonte: TRT da 3ª Região (MG) 

campeonato de forma voluntá-
ria, o que não configuraria tra-
balho ou tempo à disposição da 
empresa. 
   "A finalidade precípua dos 
torneios desportivos dessa na-
tureza é promover a integração, 
a recreação e o bem estar dos 
participantes, de modo que não 
estava o reclamante a serviço 
da empregadora, mas em mo-
mento de lazer", explicou a ma-
gistrada. 
   Ela também considerou que a 
empresa não era beneficiada 
com o evento, já que não houve 
demonstração dessa alegação 
e a ré atuou apenas como pa-
trocinadora do evento. O ho-
mem recorreu.  

 

Os três aspectos fundamentais para 
segurança industrial 

Norminha 643, 30/09/2021 
   Acidentes envolvendo máqui-
nas e equipamentos ainda são 
uma grande preocupação. Um 
estudo feito pelo Observatório 
Digital de Saúde e Segurança 
do Trabalho aponta que entre 
2012 e 2018, máquinas e equi-
pamentos provocaram mais de 
500 mil acidentes de trabalho. 
O fato é que muitos poderiam 
ser evitados se os princípios bá-
sicos de segurança relaciona-
dos a operação destes equipa-
mentos fossem seguidos. 
   Acompanhe com o especialis-
ta em NR12 e consultor de se-
gurança da Schmersal, José A-
mauri Martins, os três aspectos 
fundamentais para adequação 
industrial: normas, análise de 
riscos e dispositivos de prote-
ção. 
   NORMAS 
   Mesmo que óbvio, a reco-
mendação de seguir as normas 
é a mais importante. A mais re-
conhecida é a NR12, totalmente 
dedicada à segurança no traba-
lho em máquinas e equipamen-
tos. Criada em 1978 pelo Minis-
tério do Trabalho, ela passou 
por uma profunda revisão em 
2010, sendo a última em 2019, 
aprimorando os conceitos téc-
nicos básicos e os anexos que 
definem referências técnicas e 
medidas de proteção que ga-
rantam a integridade física e 
saúde dos operadores. Ou seja, 
a  norma indica  o que deve ser  

 
   SEGUNDA INSTÂNCIA 
   No TRT-15, o juiz relator Mar-
celo Garcia Nunes manteve os 
fundamentos da sentença. Para 
ele, não haveria acidente de tra-
balho, já que a partida de futsal 
não teria "qualquer relação com 
a prestação de serviços" 
   O magistrado concordou que 
a participação do funcionário foi 
voluntária. "Não restou de-
monstrada a aplicação de qual-
quer penalidade aos funcioná-
rios que não participavam dos 
campeonatos", indicou. Ele 
também não viu qualquer bene-
fício à empresa pela participa-
ção do autor no campeonato. 
   O Tribunal Regional do Traba-
lho da 12ª Região já proferiu de-
cisão semelhante neste ano. N 

feito para tornar máquinas e e-
quipamentos mais seguros e e-
vitando riscos de acidentes.  
   Vale ressaltar que, quando se 
fala em adequação de máqui-
nas e equipamentos de acordo 
com a NR12, deve-se entender 
que foi baseada em normas 
técnicas nacionais (ABNT NBR), 
internacionais (ISO e IEC) e 
normas regionais (EN), que são 
as normas da comunidade eu-
ropeia. 
   ANÁLISE DE RISCOS 
   Quando falamos em imple-
mentar segurança em máqui-
nas em operação a Análise de 
Riscos é o principal item a ser 
considerado, porém, muitas ve-
zes ela é deixada de lado ou in-
terpretada de maneira equivo-
cada. A norma técnica que rege 
a apreciação e redução de ris-
cos é a ABNT NBR ISO 12100 
2013 - Segurança de máquinas 
Princípios gerais de projeto A-
preciação e redução de riscos. 
Ela estabelece que é preciso se-
guir um processo para definir o 
limite da máquina, sua capaci-
dade produtiva, número de ope-
radores e identificação de pos-
síveis perigos mecânicos, tér-
micos ou elétricos. Ao estimar 
os riscos, você consegue iden-
tificar maneiras de evitá-los. 
Para isso, é utilizado o método 
HRN (Hazard Rating Number) ou 
Número de Avaliação de Peri-
gos, que os classifica de acordo 
com o seu nível e avalia a pro-  

 

 

babilidade de ocorrências deste 
mesmo dano para os trabalha-
dores expostos.     
   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 
   Voltado diretamente aos tra-
balhadores, este ponto da NR12 
torna obrigatório o uso de dis-
positivos e sistemas de prote-
ção em máquinas e equipa-
mentos, assim assegurando a 
integridade dos trabalhadores. 
Associados, estes componentes 
reduzem os riscos de acidentes 
e podem ser classificados em 
cinco grupos: 
   Comandos elétricos ou inter-
faces de segurança, que moni-
toram e impedem a ocorrência 
de falhas, como os relés e con-
troladores Schmersal; 
   Dispositivos de intertrava-
mento, conhecidos como cha-
ves de segurança, que atuam 
na proteção móveis (portas); 
   Sensores de segurança, que 
detectam a presença de movi-
mento e forçam a interrupção 
de funcionamento; 
   Proteções mecânicas, que 
trabalham na delimitação do 
perímetro; 
   Periféricos, que são itens 
complementares como pedalei-
ras, tapetes etc. 
   Agora que você já sabe os 
princípios básicos para segu-
rança em máquinas e equipa-
mentos, conte com as soluções 
da Schmersal para garantir a 
mais alta proteção na sua in-
dústria. N Schmersal 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9525375
https://www.conjur.com.br/2021-abr-25/lesao-futebol-empresa-nao-configura-acidente-trabalho
https://www.conjur.com.br/2021-abr-25/lesao-futebol-empresa-nao-configura-acidente-trabalho
https://nr12.schmersal.com.br/pagina.php?t=aspectos_fundamentais_para_seguranca_industrial
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 643, 30/09/2021 
  Prezado (a) concurseiro (a), eu 
aposto que você, em algum mo-
mento de sua vida, já ouviu fa-
lar, principalmente por parte de 
pessoas mais velhas, que tatu-
agens poderiam ser prejudiciais 
para aqueles que almejam um 
cargo público. Fato é que, em 
parte, estas pessoas podem es-
tar corretas. Porém, não deve-
riam. 
   Imagine a seguinte situação: 
Richard é um jovem concursei-
ro, que sonha em ser aprovado 
no cargo de Agente da Polícia 
Federal. Ao ter completado 18 
anos, decidiu tatuar um tigre 
em seu peito, pois era apaixo-
nado por tal animal, que o re-
metia a ideia de força de von-
tade, persistência, discrição e 
honra. Ao ter feito a tatuagem, 
Richard jamais considerou que 
tal atitude poderia, de alguma 
forma, atrapalhar seu grande 
sonho de se tornar Agente da 
Polícia Federal. O tempo pas-
sou, e Richard perseverava nos 
estudos, abdicando de festas, 
saídas com amigos e confrater-
nizações em família. Finalmen-
te, abriu-se o Edital do tão al-
mejado concurso público. Ri-
chard prestou a prova objetiva, 
tendo logrado êxito; obteve uma 
excelente nota na correção de 
sua redação discursiva; foi elo-
giado pelo seu ótimo desempe- 

 
Entenda, de uma vez por todas, como uma simples tatuagem pode 

acabar com seu sonho de ser aprovado 

nho no teste de aptidão física 
(TAF); porém, ao chegar na fase 
de avaliação médica, foi repro-
vado. 
   Neste momento, talvez você 
possa imaginar que Richard 
possuía alguma comorbidade 
física, até então desconhecida. 
Mas, não. Richard era um jovem 
de perfeita saúde. Na verdade, 
o motivo pelo qual Richard fora 
reprovado, na fase de avaliação 
médica, é único: A sua tatua-
gem. 
   Entenda que vários mitos e 
preconceitos circundam o mun-
do dos concursos e uma das 
perguntas mais feitas é se 
quem tem tatuagens pode par-
ticipar de concurso, principal-
mente os destinados à carreira 
policial e ou militar. 
   Para que você se acalme, 
desde já, devemos dizer que 
sim. Os editais de concurso pú-
blico não podem impedir que 
uma pessoa tatuada participe 
de um certame ou usar esse fa-
tor para eliminar candidatos. No 
entanto, ainda nos dias atuais, 
alguns órgãos criam barreiras 
para os “desenhos no corpo”. 
   1. Quem tem tatuagem pode 
ser eliminado de concurso pú-
blico? 
     Não. De acordo com o Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
apenas possuir tatuagem não é 
motivo  suficiente para elimina- 

 

ção. 
   Após um polêmico caso de 
exclusão do concurso por causa 
de tatuagem, em meados de 
2016, o STF afirmou que “edi-
tais de concurso público não 
podem estabelecer restrições a 
pessoas com tatuagem, salvo 
situações excepcionais, em ra-
zão do conteúdo que viole valo-
res constitucionais”. 
   A decisão de tornar incons-
titucional a proibição de tatua-
gem em concurso público tem 
como base o fato de que as res-
trições de acesso a cargos pú-
blicos devem estar previstas 
em lei. Esse argumento tem 
respaldo no art. 37, incisos I e 
II, da Constituição Federal. Os 
critérios de seleção dos candi-
datos não podem indicar autori-
tarismo, nem se basear em 
questões tendenciosas. 
   2. Qualquer tatuagem é per-
mitida? 
   Não. Essa é uma questão bas-
tante delicada. Quem tem tatu-
agem pode participar de con-
cursos. No entanto, se o dese-
nho violar valores constitucio-
nais ou incitar à violência, o 
candidato não poderá tomar 
posse no cargo almejado. 
   Tudo na vida, assim como nos 
concursos públicos, é baseado 
numa simples palavra de or-
dem: Bom-senso. 
   É evidente que você não se 
tornará policial tendo uma ta-
tuagem de palhaço em sua 
panturrilha. Porém, nada impe-
de que um candidato de car-
reiras policiais e ou militares 
seja aprovado, apesar de pos-
suir tatuagens, desde que es-
tas, como dito acima, não vio-
lem valores constitucionais ou 
façam apologia à violência 
(possuir palavrão, fizer referên-
cia a algum crime ou for um 
símbolo que ofenda grupos, co-
mo a suástica, por exemplo). 
   3. Policiais, Bombeiros e Mili-
tares podem ser tatuados? 
   Sim. Mas, na verdade, depen-
de. Segundo o ministro Luiz 
Fux, “um policial não se torna 
melhor ou pior em suas funções 
apenas por ter tatuagem (...), 
porém, não pode ostentar sinais 
corporais que signifiquem apo-
logias ao crime ou exaltem or-
ganizações criminosas”. Ape-
sar de alguns editais imputarem 
barreiras, a decisão que vale é 
a do STF. 
   Alguns certames públicos u-
sam “decoro” e “moral” como 
critérios para decidir se o candi-
dato pode ou não assumir aque-
le cargo. Contudo, essas restri-
ções são subjetivas e não de-
vem ser utilizadas para avaliar 
uma tatuagem. No caso de um 
concurso da Polícia Militar (PM), 
por exemplo, um candidato não 
pode ser desclassificado por ser 
tatuado. 
   Contudo, é comum encontrar-
mos editais afirmando que tatu-
agens contrariam a estética mi-
litar, que também é subjetiva e 
pode  ser questionada. No caso 

Tatuagem pode te eliminar em um concurso público? 
do Exército Brasileiro (EB), as 
coisas são um pouco mais com-
plicadas. 
   Ser tatuado não impede o 
candidato de ingressar nas For-
ças Armadas, porém cada For-
ça avalia a situação de um jeito. 
Apenas para exemplificar, a 
Marinha é bem rígida e alega 
que as tatuagens violam princí-
pios constitucionais da hierar-
quia e disciplina. 

 
   Entretanto, a tatuagem de fa-
to só pode ser vetada se possuir 
“obscenidades, ideologias ter-
roristas e que preguem a vio-
lência ou a discriminação de ra-
ça, credo, sexo ou origem”, 
conforme entendimento do STF. 
   Ainda, segundo o consolidado 
entendimento do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), a exigência 
de que os candidatos não pos-
suam qualquer tatuagem, no 
âmbito dos concursos públicos, 
fere a liberdade de expressão e 
a dignidade da pessoa humana. 
   4. “Sou um concurseiro tatu-
ado, o que devo fazer?” 
   De modo geral, grande parte 
dos órgãos públicos não tecem 
exigências expressas, em seus 
editais de concurso, acerca da 
existência de tatuagens nos 
candidatos. 
   Porém, se você almeja con-
correr a cargos de carreiras po-
liciais e ou militares, tenha cau-
tela e não seja surpreendido. 

 
   A depender do caso, reco-
menda-se a procura de um ad-
vogado para a formulação de 
recursos administrativos e, até 
mesmo, a impetração de um 
Mandado de Segurança Pre-
ventivo, para que seja assegu-
rado ao candidato o reconheci-
mento, preventivamente, de 
seu direito líquido e certo a con-
correr à vaga do tão sonhado 
cargo público, em igualdade de 
condições aos demais candida-
tos e sem sofrer qualquer tipo 
de discriminação pelo simples 
fato de possuir tatuagens. 

N 
 

Ficou alguma dúvida? Entre em 
contato comigo: 

claudiolino.jus@gmail.com 
Cláudio Lino Filho 

WhatsApp - (19) 98400-8040 

 

Dispensa de Empregado por 
Intermédio de Whatsapp. 

Legalidade ou Ilegalidade? 
Norminha 643, 30/09/2021 
Autores: Orlando José de Almeida, 
Advogado Sócio de Homero Costa 
Advogados e Cristina Simões 
Vieira, Estagiária de Homero Costa 
Advogados - LEXNET Belo 
Horizonte 

     Conforme noticiado recente-
mente nos meios de comunica-
ção em geral, e em sites dos 
Tribunais do Trabalho, vários 
são os questionamentos reali-
zados acerca da legalidade ou 
ilegalidade da dispensa de em-
pregados por intermédio de 
WhatsApp. 
   Como se sabe “WhatsApp é 
um software para smartphones 
utilizado para troca de mensa-
gens de texto instantaneamen-
te, além de vídeos, fotos e áu-
dios através de uma conexão à 
internet.” 
   De início, realçamos que o 
processo de desligamento de 
empregado é muito delicado. O 
colaborador ao receber o comu-
nicado, em regra, passa por um 
momento de considerável fragi-
lidade emocional. 
   Dessa forma, o que se reco-
menda é que todo o procedi-
mento de dispensa seja condu-
zido presencialmente, em con-
versa reservada e por pessoa 
capacitada e habilitada para 
tanto. 
   Mas não se pode fechar os o-
lhos na direção de que a comu-
nicação entre as pessoas, por 
meio das redes sociais, passou 
a ser comum e utilizada com 
frequência, inclusive como fer-
ramenta de trabalho, com ênfa-
se para esse momento em que 
vivemos os efeitos de uma pan-
demia. 
   Vale lembrar que no direito do 
trabalho existem princípios pri-
vilegiando o desapego aos for-
malismos exagerados, com 
destaque para o princípio da 
primazia da realidade, segundo 
o qual “em uma relação de tra-
balho o que realmente importa 
são os fatos que ocorrem, mes-
mo que algum documento for-
malmente indique o contrário”, 
ou seja, “vale mais a realidade, 
do que o que está formalizado 
no contrato.” 
   Esse princípio pode ser utiliza 

do já na formação do vínculo 
empregatício. E tal afirmativa 
encontra suporte na CLT – Con-
solidação das Leis do Trabalho. 
De fato, o artigo 442 estabelece 
que o “contrato individual de 
trabalho é o acordo tácito ou ex-
presso, correspondente à rela-
ção de emprego”. 
   Com efeito, se não é exigido 
rigoroso formalismo no início do 
pacto laboral, por dedução lógi-
ca não há que assim exigir 
quando do seu encerramento, 
salvo nas exceções em que a 
solenidade é imprescindível. 
   O uso da tecnologia, mesmo 
diante da informalidade implíci-
ta que o aplicativo traz, não le-
va, necessariamente, à ilegali-
dade ou ilicitude dos atos. 
   No entanto, caso o emprega-
dor opte pela dispensa do em-
pregado por mensagem via 
WhatsApp, deve observar os 
pressupostos constitucionais 
que visam preservar a intimida-
de e a dignidade da pessoa hu-
mana do trabalhador. 
   Por isso, recomenda-se que o 
empregador tenha a cautela pa-
ra não correr o risco de pro-
vocar discussões sobre possível 
ou eventual violação aos direi-
tos da personalidade do empre-
gado. 
   Dessa forma, se a dispensa 
for feita por mensagem em 
WhatsApp, ou até mesmo em 
outra rede social, recomenda-
se que: a) ocorra dentro do ho-
rário normal de trabalho; b) a 
mensagem seja dirigida apenas 
ao empregado que está sendo 
desligado (evitando-se a expo-
sição do fato perante terceiros); 
e, c) a mensagem seja clara, o-
bjetiva e com conteúdo que res-
peite as regras de boa conduta. 
   No comunicado deverá ser in-
dicado, por exemplo, se o perío-
do do aviso prévio será ou não 
trabalhado, como e quando se-
rá realizado o pagamento e a 
entrega dos documentos decor-
rentes. 
   Uma dispensa mal conduzida 
poderá potencializar ou contri-
buir para o ajuizamento de a-
ções trabalhistas. N 

LEXNET Consultoria 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://lexnet.jusbrasil.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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que a partir do início da obri-
gatoriedade dos eventos de Se-
gurança e Saúde no Trabalho 
no eSocial, a implantação do P 
PP (Perfil Profissiográfico Previ-
denciário) será em meio ele-
trônico. O documento foi publi-
cado pelo Ministério do Traba-
lho e Previdência, assinada pelo 
ministro Ônyx Lorenzoni. 
   De acordo com a portaria, es-
sa mudança acontecerá de for-
ma gradativa, conforme o cro-
nograma de implantação dos e-
ventos de SST no eSocial. Após 
o dia 3 de janeiro de 2022, o P 
PP em meio físico, não será a-
ceito para a comprovação de di-
reitos perante a Previdência So-
cial. 
   A obrigatoriedade do envio 
dos eventos de SST já começa 
neste ano, no dia 13 de outubro, 
para as empresas do primeiro 
grupo (empresas com fatura-
mento anual maior que 78 mi-
lhões). Conforme o texto da 
portaria, excepcionalmente, pa-
ra essas empresas, a substi-
tuição do PPP em meio físico pe 

Norminha 643, 30/09/2021 
O Comitê Brasileiro de Equipa-

mentos de Proteção Individual 

da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT/CB-

32 pretende publicar em breve 

uma norma que especifique as 

exigências para a resistência 

de vestimentas de proteção à 

penetração de vírus. A necessi-

dade de uma normatização es-

pecífica surgiu no início da 

pandemia da Covid-19 quando 

o setor de EPIs e a área de sa-

úde pública percebeu, segundo 

Raul Casanova, gerente execu-

tivo da Associação Nacional da 

Indústria  de  Material de Segu- 

 

rança e Proteção ao Trabalho  

– Animaseg, “que não havia, 

em todo o mundo, uma norma 

específica que orientasse qual 

vestimenta deveria ser usada”. 

   Ao detectar a falha, a CB-32 

criou uma Comissão  de Estu-

do de Vestimentas de Proteção  

2021: Homem – 98 pontos e Mulher – 88 pontos. 
2022: Homem – 99 pontos e Mulher – 89 pontos. 
   E assim por diante, até chegar aos 105 pontos 
para o homem em 2028 e 100 pontos para a mu-
lher em 2033. 
   Vou ilustrar aqui para vocês, assim fica mais fá-
cil de entender: 

 
     E qual será o valor dessa Aposentadoria? 
     O valor será calculado com base na média de 
todos os salários de contribuição a partir de Ju-
lho/1994. Dessa média, você receberá 60%, sen-
do que aumentará 2% a cada ano a mais de con-
tribuição acima de 20 anos de contribuição, para 
o homem e acima de 15 anos de contribuição, pa-
ra a mulher. 
     Se quiser entender melhor essa regra de tran-
sição e vê-la aplicada a exemplos, assista o vídeo 
abaixo: 

 
N 

Thairine Pama 
Instagram, @thairine.pama 

 
lo PPP eletrônico também ocor-
rerá em 3 de janeiro do próximo 
ano. 
   A partir de sua implantação, o 
PPP em meio eletrônico deverá 
ser preenchido para todos os 
segurados, independentemente 
do ramo de atividade da em-
presa e da exposição a agentes 
nocivos. As orientações quanto 
ao preenchimento adequado 
das informações do PPP no 
eSocial estão estabelecidas no 
MOS (Manual de Orientação do 
eSocial). 
   Esta Portaria entra em vigor 
no dia 1º de outubro de 2021. 
Acesse aqui, o documento com-
pleto. 

N 
Fonte: Revista Proteção 

 

Regra de Transição - 
Aposentadoria por Pontos 

 

 
Norminha 643, 30/09/2021 
          Em novembro de 2019 houve a Reforma da 
Previdência, alterando os requisitos de concessão 
das aposentadorias. Para não prejudicar tanto a-
queles trabalhadores que já estavam em véspera 
de conseguir a tão almejada aposentadoria, foram 
criadas as regras de transição e nesse artigo vou 
te explicar sobre a regra de pontos! 
   Essa regra já existia antes da reforma para que 
o trabalhador atingisse a aposentadoria integral, 
ou seja, para que não fosse aplicado o fator previ-
denciário, que normalmente fazia reduzir o valor 
da aposentadoria, era conhecido como 86/96. 
   Então, o homem que quisesse se aposentar de 
forma integral, precisava atingir 96 pontos e a 
mulher que quisesse se aposentar de forma inte-
gral, precisava atingir 86 pontos. 
   Assim, com a reforma, essa regra foi adotada 
como uma opção de regra de transição, sendo da 
seguinte forma: 
   Deve ser somado o seu tempo de contribuição 
com a sua idade, o resultado será a quantidade 
de pontos que você tem, os homens em 2019 
precisavam de 96 pontos e as mulheres de 86 
pontos. 
   Mas existem algumas coisas a serem observa-
das! 
   Primeiramente, existe um tempo mínimo de 
contribuição a ser cumprido, que é de: 
   - 35 anos de contribuição para o homem; 
   - 30 anos de contribuição para a mulher. 
   Portanto, se em 2019 o homem precisava de 96 
pontos, sendo que tinha que ter 35 anos de con-
tribuição, chegamos que ele deveria ter 61 anos 
de idade. Pois, 35 + 61 = 96 pontos! E se a mu-
lher em 2019 precisava de 86 pontos, sendo que 
tinha ter no mínimo 30 anos de contribuição, che-
gamos que ela deveria ter 56 anos de idade. Pois, 
30 + 56 = 86 pontos. 
   A segunda observação é que todo ano essa re-
gra sobe 1 ponto. Assim em: 
2019: Homem – 96 pontos e Mulher – 86 pontos. 
2020: Homem – 97 pontos e Mulher – 87 pontos. 
 
 

para Riscos Biológicos. “As 

vestimentas que chegavam a-

qui no Brasil seguiam normas 

para riscos químicos, o que 

não atende às necessidades 

impostas pela pandemia”, dis-

se Casanova em entrevista à 

Revista Incêndio. 

   Em um debate online, Roza-

nia dos Santos Sobreira,  dire-

tora do Instituto de Infectologia 

do Hospital Emílio Ribas e in-

tegrante da Comissão, desta-

cou que “o setor de Saúde pre-

cisa de uma normativa bem 

clara para o momento, em que 

alguém que avalie os insumos 

do hospital tenha a clareza de 

pontos que garantam a segu-

rança efetiva de riscos bioló-

gicos”. 

   Rozania lembrou que neste 

momento “não há uma norma 

específica, uma vestimenta 

com Certificação de Aprovação 

(CA) significativa”. Segundo a 

diretora do Emílio Ribas, o se-

tor se apega a outros fatores 

para ter uma garantia para os 

funcionários. “Vamos atrás da 

norma europeia EN 14126, que 

fala um pouquinho sobre vírus. 

Já na América do Norte existe a 

norma ASTM 1671 que fala so-

bre a resistência de materiais 

de proteção à penetração por 

patógenos transmitidos pelo 

sangue. Mas nada disso é sufi-

ciente”. 

   Para Xavier Bihan, engenhei-

ro consultor de empresas eu-

ropeias e coordenador da Co-

missão de Estudo de Vesti-

mentas de Proteção para Ris-

cos Biológicos, da ABNT/CB-

32, a futura norma se baseia na 

norma europeia EN 14126, de 

2003. “Ela é bem antiga, mas é 

a única que existe, pois não há 

uma norma internacional (ISO) 

a ser seguida. Assim como a-

qui no Brasil, a comunidade in-

ternacional está prevendo uma 

ISO para vestimentas de prote-

ção também baseada na EN 

14126, mas ela deve demorar”. 

   Bihan lembra que a norma 

europeia oferece uma base im-

portante e que a comissão está 

tentando corrigir alguns de 

seus defeitos. “Para uma vesti-

menta ser certificada, por e-

xemplo, precisa apenas aten-

der uma das exigências de tes- 

 

Comitê da ABNT prepara Norma Brasileira (NBR) para 
vestimentas de proteção 

 
tes de desempenho constante 

em normas internacionais co-

mo resistência à penetração de 

vírus, resistência à penetração 

de sangue, resistência à pene-

tração bacteriana em tecido se-

co, de bactérias por aerossóis 

e bactérias em tecido úmido”, 

disse. “É preciso que uma ves-

timenta atenda especificamen-

te a resistência à penetração de 

vírus para obter um CA e esta-

mos trabalhando nisso”. 

   O engenheiro também des-

taca que a ISO 16604, utilizada 

hoje em dia para a certificação 

de vestimentas, exige proteção 

contra o contato com sangue e 

fluidos corporais, resistência 

dos materiais da vestimenta de 

proteção à penetração de pató-

genos transmitidos pelo san-

gue. “Já a NBR 16064 trata de 

aventais hospitalares e tanto 

ela como a norma europeia e-

xige a resistência a bactérias 

mas não a vírus, seja AIDS, He-

patite ou Covid-19. A tecnolo-

gia para resistência a vírus já 

existe mas não é comum hoje 

tanto nas normas do Ministério 

do Trabalho e da ANVISA”, la-

menta Bihan. 

   Já Casanova destaca que a 

CB-32 trabalha para oferecer 

ao mercado brasileiro de EPIs 

uma norma que defina méto-

dos de ensaio e requisitos de 

desempenho para vestimentas 

de proteção contra agentes in-

fecciosos, destinadas a profis-

sionais de Saúde e resgate.  

“Assim, além de evitar a pro-

pagação de vírus que provo-

cam doenças sérias, também 

promoverá a proteção dos tra-

balhadores, não apenas da Co-

vid-19, mas contra todos os ví-

rus, bactérias e fungos trans-

mitidos através de aerossóis, 

líquidos ou partículas”. 

   O gerente executivo da Ani-

maseg lembra ainda que é pre-

ciso eliminar  a incerteza de até 

que ponto as vestimentas de 

proteção oferecem a segurança 

necessária, principalmente 

contra os vírus. “O Comitê 

busca elementos que protejam 

realmente os profissionais ofe-

recendo um norte efetivo para a 

escolha da vestimenta de acor-

do com a atividade laboral”. N 

Revista CIPA 
 
 
 

Portaria estabelece que 
emissão do PPP será por meio 
eletrônico a partir de janeiro 

Norminha 643, 30/09/2021 
Foi publicada no dia 23 de setembro, no Diário 
Oficial da  União, a  Portaria  nº 313,  informando 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=0Jxm4xBwBNk
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/mtp-n-313-de-22-de-setembro-de-2021-346761586
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://revistacipa.com.br/comite-da-abnt-prepara-norma-brasileira-nbr-para-vestimentas-de-protecao/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 10/13 - Norminha - Nº 643 - 30/09/2021 - ANO 13 - DESDE 18/08/2009 - Diretor Responsável: Maioli, WC - Comendador de Honra ao Mérito da SST – Registro Mte 51/09860 

Distribuição gratuita. Permitido imprimir no formato A3 para uso interno - Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 643 - 30/09/2021 - Fim da Página 10/13 

 

I Simpósio Internacional da ANAMT: 
mais um congressista confirmado 

  
   Cesar Cano – mestre em To-
xicologia Ocupacional (Peru); 
   Enrico Occhipinti – professor 
de Medicina do Trabalho da U-
niversidade de Milão e coorde-
nador do Comitê Técnico de 
Prevenção das Doenças Mus-
culoesqueléticas da Associação 
Internacional de Ergonomia (Itá-
lia); 
   Gwen Brachman – coordena-
dora do Comitê Internacional de 
Saúde Ocupacional para os Tra-
balhadores da Saúde (Estados 
Unidos); 
   Jorma Rantanen – médico es-
pecialista em Saúde Ocupacio-
nal, professor e diretor geral do 
Instituto Finlandês de Saúde O-
cupacional por 30 anos e Pre-
sidente da ICOH de 2003 a 2009 
(Finlândia); 
   Jukka Takala – presidente da 
ICOH (Finlândia); 
   Norito Kawakami – presiden-
te da Sociedade Japonesa de 
Saúde Ocupacional (Japão); 
   Ruddy Facci – Ex-vice-presi-
dente da ICOH e Assessor de 
Relações Internacionais da 
ANAMT (Brasil); 
   Viviana Gómez – Presidente 
da Associação Latino-america-
na de Saúde Ocupacional (Cos-
ta Rica). N 

Norminha 643, 30/09/2021 
       A programação do I ANAMT 
International Symposium on 
Occupational Health & Safety 
tem mais um nome confirmado: 
o Dr. Evaldo Stanislau Affonso 
de Araujo, professor de Medi-
cina na Universidade São Judas 
Tadeu e Doutor em Moléstias 
Infecciosas e Parasitárias pela 
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (2005). 
   O Simpósio, que será feito de 
forma on-line, acontece nos 
dias 1º e 2 de outubro – uma 
forma da ANAMT para propor-
cionar atualização científica de 
qualidade e comemorar o Dia 
do Médico do Trabalho, cele-
brado no dia 4 de outubro. A 
programação reunirá especia-
listas brasileiros e estrangeiros 
e conta com os temas mais a-
tuais e relevantes sobre SST, 
que serão destacados pelos 
principais estudiosos de diver-
sos países, já confirmados para 
as palestras. 
     Clique aqui para acessar a 
programação no site do evento. 
   A abertura do Simpósio será 
realizada pela Dra. Rosylane 
Rocha, presidente da ANAMT, e 
pelo Dr. Francisco Cortes Fer-
nandes, diretor científico da As-
sociação. 
   Em seguida, a palestra “Ber-
nardino Ramazzini: sua história, 
seu legado” terá a contribuição 
do Dr. Ruddy Facci, ex-vice-
presidente da ICOH e Assessor 
de Relações Internacionais da 
ANAMT – uma homenagem aos 
colegas de profissão e ao mé-
dico italiano, considerado o pai 
da Medicina do Trabalho e autor 
do livro “As Doenças dos Tra-
balhadores”. 
   Outras sessões abordarão os 
temas “Doenças muscoesque-
léticas relacionadas ao traba-
lho”, “Saúde da mulher no tra-
balho” e “Saúde ocupacional no 
trabalho e mineração” no pri-
meiro dia de evento. Já no se-
gundo  dia, os  assuntos 
serão“Desafios ocupacionais 
no mundo pós-pandemia – o 
papel da ICOH”, “Fatores 
psicosso-ciais no trabalho” e 
“Riscos o-cupacionais para 
trabalhadores da Saúde”. 
     Clique aqui para fazer sua 
inscrição! 
     INSCRIÇÕES SOLIDÁRIAS 
     A ANAMT destinará parte do 
valor pago pelos participantes 
para a compra de cestas bási-
cas, que serão entregues a ins-
tituições beneficentes espalha-
das pelo país. O objetivo é con-
tribuir com a ação para a redu-
ção do impacto da fome no Bra-
sil agravado pela pandemia. 
     Veja a lista dos palestrantes 
já confirmados: 
 

CBIC alinha ações da Construção para o Dia Nacional de SST nas Escolas 
Norminha 643, 30/09/2021 
 Uma grande mobilização naci-

onal com as representações 

empresariais e de trabalhado-

res da indústria da construção 

está sendo aguardada de 4 a 8 

de outubro, por ocasião da Se-

mana CANPAT Construção, 

com a realização de palestras e 

estímulo ao diálogo setorial 

sobre as transformações e a 

implementação de uma efetiva 

cultura de prevenção de aci-

dentes no trabalho, além de es-

treitar o relacionamento entre 

setor produtivo e a fiscaliza-

ção. 

     Uma das novidades desta 

edição será o engajamento do 

setor com o Dia Nacional de 

SST nas Escolas-Indústria da 

Construção, no dia 8/10. O in-

tuito é levar aos estudantes 

uma mensagem de prevenção 

para os futuros trabalhadores 

do país, plantando uma se-

mente de cidadania voltada à 

segurança e saúde na realiza-

ção das atividades. 

     Para o sucesso da ação na-

cional, a Comissão de Políticas 

de Relações Trabalhistas (CP  

Norminha 643, 30/90/2021 
Com o avanço da vacinação, al-
gumas empresas já estão com 
a política de volta aos escri-
tórios, mesmo que de forma hí-
brida e, por isso, para as con-
tratações estipularam a obriga-
toriedade da apresentação do 
comprovante de vacina. 
   Na Luandre, uma das maiores 
consultorias de RH do país, essa 
passou a ser uma exigência no 
processo seletivo de alguns 
contratantes. “O movimento a-
inda não é dominante, mas al-
guns empregadores têm sim e-
xigido o comprovante de vaci-
nação como um dos requisitos 
para que os candidatos passem 
para as próximas etapas”, afir-
ma Gabriela Mative, superin-
tendente de seleção da Luan-
dre. 
   Entre os principais motivos 
está o fato de a vacinação ser 
categorizada como um equipa-
mento de proteção coletiva (EP 
C), ou seja, o profissional que 
não estiver vacinado pode colo-
car em risco a saúde de seus 
colegas e, caso o setor lide di-
retamente com o público, dos 
clientes. 
   “É tarefa do empregador pro-
mover um ambiente seguro de 
trabalho a todos, por isso, a em-
presa que define a obrigatorie-
dade da vacina entre os colabo-
radores, precisa aplicar a mes-
ma medida no processo seleti-
vo”, diz Gabriela. 
   A Portaria 597/04, do Minis-
tério da Saúde, artigo 5º, § 5º, 

RT) da Câmara Brasileira da In-

dústria da Construção (CBIC) 

reuniu virtualmente nesta sex-

ta-feira (24/09) representantes 

das entidades que aderiram à 

iniciativa e da fiscalização para 

compartilhar suas experiências 

e alinhamento das ações. 

    Dia Nacional de SST nas es-

colas ganha caráter estadual 

no Paraná 

    A ideia do Dia Nacional de 

SST nas Escolas-Indústria da 

Construção é, seguindo os 

protocolos de segurança por 

causa da Covid-19, mostrar o 

papel social do setor da cons-

trução de disseminar uma 

mensagem prevencionista aos 

estudantes do 8 e 9º ano do 

Ensino Médio, para que, no 

futuro, eles entendam a im-

portância da segurança no tra-

balho. 

     Em razão da pandemia da 

Covid-19, no Paraná a ação 

será nas escolas do Sesi, de 

modo virtual. Segundo Roberto 

Rocha, a iniciativa, por suges-

tão do Sesi, atingirá todas as 

escolas do estado. 

    Dia Nacional de SST nas es- 

Empresas começam a exigir 
comprovante de vacina para candidatos 

já autorizava a exigência da a-
presentação do comprovante 
de vacinação, “Para efeito de 
contratação trabalhista, as ins-
tituições públicas e privadas 
deverão exigir a apresentação 
do comprovante de vacinação, 
atualizado de acordo com o ca-
lendário e faixa etária estabele-
cidos nos Anexos I, II e III desta 
Portaria” Lei 13.979 de 06/02/ 
2020. 
   Ainda não existe consenso 
entre os especialistas sobre até 
que ponto as empresas podem 
obrigar os funcionários a se i-
munizar contra a covid-19. A lei 
13.979, no entanto, permite 
que autoridades adotem a rea-
lização compulsória da vacina-
ção e outras medidas profilá-
ticas para enfrentamento da e-
mergência de saúde pública, 
desde que com base em evi-
dências científicas e em aná-
lises sobre as informações es-
tratégicas de saúde. Além dis-
so, o Supremo Tribunal Federal 
(STF) já deu ganho de causa a 
favor da constitucionalidade da 
medida em dois casos. * 
     Segundo a especialista da 
Luandre, a vacinação pode as-
sim ser considerada interesse 
coletivo. “Acreditamos que 
mais empresas comecem a e-
xigir o comprovante, na medida 
em que a vacina seja disponi-
bilizada para toda população e 
conforme os colaboradores fo-
rem retornando ao trabalho pre-
sencial”, completa. 

N 

colas ganha caráter estadual 

no Paraná 

    A ideia do Dia Nacional de 

SST nas Escolas-Indústria da 

Construção é, seguindo os 

protocolos de segurança por 

causa da Covid-19, mostrar o 

papel social do setor da cons-

trução de disseminar uma 

mensagem prevencionista aos 

estudantes do 8 e 9º ano do 

Ensino Médio, para que, no 

futuro, eles entendam a im-

portância da segurança no tra-

balho. 

     Em razão da pandemia da 

Covid-19, no Paraná a ação 

será nas escolas do Sesi, de 

modo virtual. Segundo Roberto 

Rocha, a iniciativa, por suges-

tão do Sesi, atingirá todas as 

escolas do estado. 

     Na Bahia, o ato será realiza-

do pelo Sinduscon-BA e Sesi-

BA na escola do Sesi com ma-

ior número de turmas, com 

transmissão para os alunos 

que estão em casa. Haverá pa-

lestra e um esquete teatral em 

linha com o tema da campanha 

que é Plantar a Semente da Se-

gurança, em um cenário esco-

lar, com os atores usando o 

uniforme da escola. 

     A representante do Sesi-

BA, Isnáia Cardoso, informou 

que o texto do esquete está 

sendo finalizado e será enviado 

à CPRT/CBIC para quem qui-

ser replicar. 

     Em Pernambuco, a ativida-

de conta com a parceria do 

Sinduscon-PE, Sesi-PE e o 

Ministério do Trabalho e será 

realizada em duas etapas: es-

cola do Sesi, pela manhã, e da 

rede pública na parte da tarde. 

     No Rio de Janeiro, serão le- 

 

 vados jogos educativos e quiz, 

de forma lúdica, para os estu-

dantes. 

     O presidente da CPRT/CB 

IC, Fernando Guedes Ferreira 

Filho, participará da ação, no 

dia 8/10, em Brasília, que pre-

tende alcançar cerca de 400 

alunos em escolas do Sesi. 

     O registro de todas as ações 

será divulgado pós-evento em 

nível nacional. Em razão disso, 

é de fundamental importância 

que todas as entidades partici-

pantes registrem as iniciativas, 

com fotografias no dia da ação. 

 

     Saiba mais e garanta já a 

sua inscrição. 

     A Semana CANPAT Cons-

trução é uma realização da CB 

IC, Inspeção do Trabalho (SIT), 

Sesi e Seconci-Brasil. O obje-

tivo é conscientizar a socie-

dade sobre acidentes, saúde e 

segurança em casa, nas esco-

las, durante o trajeto e no tra-

balho, além de ressaltar a im-

portância de utilizar os Equipa-

mentos de Proteção Individual 

(EPIs), como a máscara. 

     O assunto tem interface 

com o projeto “Realização/Par-

ticipação de/em Eventos Te-

máticos de RT/SST” da Comis-

são de Política de Relações 

Trabalhistas (CPRT) com cor-

realização do Serviço Social da 

Indústria (Sesi Nacional). N 

CBIC 

 

Expomeat 
promove webinar 
sobre certificações 
em segurança de 

alimentos na 
próxima semana 

Norminha 643, 30/09/2021 
A Feira Internacional da Indús-
tria de Processamento de Pro-
teína Animal e Vegetal (Expo-
meat) irá realizar no dia 7 de 
outubro, às 15h, webinar gratu-
ito com os temas: "Certifica-
ções em Segurança de Alimen-
tos para o Segmento de Proteí-
na Animal" e "Conheça os Be-
nefícios da Certificação Halal". 
     O evento on-line será trans-
mitido ao vivo pelo canal oficial 
da Expomeat no YouTube e Fa-
cebook. 
   Entre os palestrantes, estão: 
Luiz Freitas, pela Qima/WQS, e 
Ahmad Mohamad Saifi, pela 
Cdial Halal. A moderação será 
da diretora da Expomeat, Maria 
Antonia S. Ferreira, e a media-
ção ficará por conta do empre-
sário José Roberto Sevieri. 
     Inscrições no canal da Expo-
meat em: 
https://www.youtube.com/chan
nel/UCbpBjDCFIZVISfx1cfvJ--A  
   Mais informações: 11 2730 
0522 / www.expomeat.com.br / 
contato@rofereventos.com.br 

N 

http://www.norminha.net.br/
https://simposio.anamt.org.br/inscricao/
https://simposio.anamt.org.br/inscricao/
https://simposio.anamt.org.br/inscricao/
https://simposio.anamt.org.br/inscricao/
https://brasil.cbic.org.br/semana-canpat-construcao-2021-cprt-04-a-08-10-2021
https://brasil.cbic.org.br/semana-canpat-construcao-2021-cprt-04-a-08-10-2021
https://cbic.org.br/es_ES/cbic-alinha-acoes-da-construcao-para-o-dia-nacional-de-sst-nas-escolas/?utm_campaign=cbic_hoje_24092021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCbpBjDCFIZVISfx1cfvJ--A
https://www.youtube.com/channel/UCbpBjDCFIZVISfx1cfvJ--A
http://www.expomeat.com.br/
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Inovação aberta gera oportunidades e melhora o 
ambiente de negócios no ES 

Norminha 643, 30/09/2021 
  É na colaboração entre empre-
sas, órgãos públicos e privados, 
para a criação de novos pro-
dutos e serviços, que está pre-
sente a inovação aberta. E foi 
com esse propósito que o Pro-
grama Findeslab de Empreen-
dedorismo Industrial conectou 
grandes indústrias a empresas 
de base tecnológica de todo 
país: desenvolver solução ino-
vadora que promova melhoria, 
reduza custos e dilua riscos.    
   Com esse olhar, áreas da sa-
úde e meio ambiente fizeram 
uso da tecnologia como ponte 
para atender as demandas das 
indústrias capixabas. Os proje-
tos desenvolvidos no programa 
podem ser conferidos em cases 
que mostram um pouco mais 
como a inovação pode trans-
formar negócios. Abaixo, sele-
cionamos alguns cases. Confi-
ra!  
   INTELIGÊNCIA REGULATÓRIA  
   Solução com inteligência re-
gulatória e de auditoria médica. 
Foi assim que a Triágil atendeu 
a Unimed Vitória no primeiro ci-
clo do programa. A partir de al-
goritmos preditivos, cerca de 
50% das autorizações passa-
ram a ser feitas automatica-
mente pela ferramenta, qualifi-
cando o tempo do médico audi-
tor, além de minimizar os pra-
zos, desperdícios e custos de 
judicialização, com autoriza-
ções de procedimentos desne-
cessários e multas impostas 
pela Agência Nacional Suple-
mentar (ANS).   
     Ao oferecer maior agilidade 
e assertividade na autorização 
de exames e cirurgias, a opera-
dora contribui para uma melhor 
experiência de seus pacientes. 
“Os resultados já alcançados 
pela solução estão gerando 
muito valor, pois em média os 
auditores médicos levavam 2,5 
dias para avaliação das solicita-
ções de procedimentos defini- 
dos para análise e a inteligência 
artificial  (IA)  desenvolvida exe- 
cuta esta mesma análise em 
12,5 segundos”, pondera o ge-
rente de Regulação e Relacio-
namento com Rede, Douglhas 
Zatta De Moraes, gestor res-
ponsável pela condução do pro-
jeto na Unimed Vitória. 
   PULSEIRA INTELIGENTE  
   Outra solução com foco em 
saúde e performance- e que es-
tá em fase de conclusão - é a 
pulseira inteligente, desenvolvi-
da pela startup capixaba Der-
salis para a Shell Brasil. O a-
cessório é uma forma da em-
presa gerir a saúde e identificar 
as situações que sinalizam o 
estado de fadiga e riscos de 
queda dos profissionais em se-
tores de petróleo, gás e energia.   
   O projeto contou com inteli-
gência artificial para prever 
com antecedência eventos que 
geram riscos humanos através 
da  análise de  dados vitais  em  

tempo real.  A partir do envio de 
alertas, mesmo em locais sem 
conectividade, a pulseira inteli-
gente consegue interagir dire-
tamente com o profissional ao 
informar estágios gradativos de 
cansaço e até movimentos 
bruscos, evitando acidentes de 
trabalho. 
   PROCESSOS E SUSTENTABI-
LIDADE   
   O uso da tecnologia como 
ponte entre sustentabilidade e 
processos industriais marcou o 
desafio da  startup Termica So- 
lutions com a ArcelorMittal. O 
projeto de Processos Industriais 
4.0 – Tecnologia em Prol da 
Sustentabilidade criou um sis-
tema de tomada de decisão pa-
ra otimizar a geração de energia 
e minimizar a emissão de sub-
produtos indesejados na com-
bustão, baseado em análise de 
dados históricos de condições 
operacionais e emissões.    
   Nos resultados, maior veloci-
dade e assertividade na tomada 
de decisão, melhor aproveita-
mento dos combustíveis dispo-
níveis, menor dependência da 
experiência do operador e mai-
or controle sobre os parâmetros 
ambientais, garantindo menos 
emissões. “A gente aprendeu 
muito nesse processo, na pros-
pecção, prontidão e integração 
de dados. Essa é a oportuni-
dade de ter um primeiro case de 
uma solução de advanced ana-
lytics industrializada que nas-
ceu de um processo de inova-
ção aberta”, afirmou o Gerente 
de Inovação Digital da Arcelor 
Mittal, Lincoln Rezende. 
   TECNOLOGIA  
   O programa conecta desafios 
de grandes empresas a pro-
postas de solução de startups. 
Para atender ao desafio pro-
posto pela Vale, a Multicast a-
tuou por cerca de um ano no 
projeto “Plataforma de confiabi- 
lidade de dados de manutenção 
de ativos”. A solução teve como 
objetivo unificar, padronizar e 
agilizar a coleta, o tratamento e 
a integração de dados senso-
reados de diferentes fornecedo-
res de IoT, resolvendo um pro-
blema crítico de integração de 
sistemas da Vale com a redução 
de custos e do tempo para con-
cluir novas integrações.  
   A  solução  encontrada  pela 
 
 

Multicast foi aprimorar um pro-
duto que já fazia parte do por-
tfólio da startup, o SenseUp 
Hub, plataforma low-code de 
processamento, análise e inte-
gração de dados em tempo real 
para a indústria 4.0. “O projeto 
é escalável e o foco da nossa 
empresa hoje é evoluir a solu-
ção com base na nossa expe-
riência com a Vale. Virou nossa 
missão evitar que códigos (de 
sistema) sejam escritos sem 
necessidade para tratar algo 
que já foi especificado”, co-
mentou Isaac Pereira, co-fun-
dador e diretor de tecnologia da 

Multicast. 
   RECURSOS E INSCRIÇÕES  
   Cada projeto selecionado re-
ceberá até R$ 200 mil em re-
cursos financeiros, aportados 
por meio do edital, para serem 
desenvolvidos. Durante um ano, 
elas terão acesso à rede de 
mentores e especialistas para 
apoio no desenvolvimento do 
projeto, além de acesso ao co-
working e apoio dos laborató-
rios do Findeslab. O Instituto 
Senai de Tecnologia (IST) em 
Eficiência Operacional atuará 
em conjunto às startups para 
concepção e desenvolvimento 
de protótipos.  
   As inscrições para participar 
do terceiro ciclo do Programa 
Findeslab de Empreendedoris-
mo Industrial estão abertas e 
vão até o dia 04 de outubro. Pa-
ra se inscrever e conferir os de-
safios e o edital completo com 
as informações, basta acessar 
o endereço: 
https://findeslab.com.br/progra
ma-de-empreendedorismo-
industrial-2021/. É fundamental 
que a empresa confira a sua 
proposta para que atenda aos 
requisitos e se ajuste ao desa-
fio. N 
 

 
Exemplo disso são as empresas de base tecnológica que 
criaram soluções para grandes indústrias capixabas no 
Programa Findeslab de Empreendedorismo Industrial 

Norminha 643, 30/09/2021 
   Manter-se sempre atualizado 
proporciona segurança e co-
nhecimento, mesmo quando há 
transformações. Isso é funda-
mental para estarmos prepara-
dos. 
   E uma área que sempre passa 
por atualizações é a de segu-
rança do trabalho. Podemos 
perceber que a preocupação 
com a constante atualização 
dessa área está evidente na 
grande quantidade de aciden-
tes, doenças e até mortes pro-
venientes das tarefas de traba-
lho. 
   Assim, precisamos estar a-
tentos aos fatores de riscos. 
Nesse sentido, desde o início de 
2019, o governo federal tem re-
alizado inúmeras atualizações 
nas Normas Regulamentado-
ras. 
   A estratégia visa simplificar e 
modernizar a legislação traba-
lhista, tornando os conceitos 
mais entendíveis e aplicáveis, 
para que sejam incorporados na 
área da Saúde e Segurança do 
Trabalho. 
   Das mudanças recentes, as 
que mais impactaram, dizem 
respeito à redação das NRs 01 
e 09, prescrevendo que as em-
presas revejam a maneira como 
realizam a prevenção de doen-
ças e acidentes ocupacionais, a 
partir de conceitos como GRO, o 
Gerenciamento de Riscos Ocu-
pacionais. 
   Por ser implementado recen-
temente, muitas empresas ain-
da não sabem como o GRO fun-
ciona e o que é preciso para e-
laborá-lo. Então, para te ajudar 
com essas e outras dúvidas so-
bre o tema, eu trouxe um con-
teúdo especial sobre essa atua-
lização. Confira: 
   GRO: O QUE É E POR QUE 
SURGIU? 
   O GRO é um novo parâmetro 
da NR 01, o qual surge para cri-
ar uma metodologia mais efi-
ciente de localizar e gerenciar 
os riscos nas organizações. 
   Assim, podemos entender o 
GRO como um conjunto de a-
ções que visam manter a segu-
rança no ambiente de trabalho, 
de maneira estruturada e orga-
nizada. Para isso, ele engloba 
todas as NRs relacionadas à 
Saúde e Segurança do Traba-
lho, não sendo necessariamen-
te um programa. 
   A implantação do GRO propor 

ciona a redução dos riscos ocu-
pacionais, diminui impactos e-
conômicos e sociais, a partir da 
cultura de prevenção. 
   Por ser um conceito novo, e-
xistem dúvidas sobre a dife-
rença entre o GRO e o PGR. 
Continue a leitura, pois vou te 
esclarecer. 

 
   QUAL A DIFERENÇA ENTRE O 
GRO E O PGR? 
   Como falei, o GRO não é um 
programa e sim um grupo de 
ações que previnem e ajudam a 
gerenciar os riscos de forma 
eficaz, conforme as demais NRs 
publicadas. 
   Entre as ações, a mais im-
portante é o PGR (Programa de 
Gerenciamento de Riscos), for-
mado apenas por dois itens: o 
inventário de risco e plano de a-
ção. 
   Dessa forma, a grande dife-
rença entre GRO e o PGR está 
na abrangência, pois o GRO é 
um grande modelo de gestão. 
Por sua vez, o PGR funciona 
com um dos mecanismos para 
colocar em prática as ações e 
processos que são determina-
dos pela norma. 
   COMO FICA O PPRA 
   Nesse contexto, ressalto que 
o GRO e o PGR representam a 
evolução do PPRA (Programa de 
Prevenção de Riscos Ambien-
tais). Tal programa existe desde 
1994, com a regulamentação 
da NR 09. 

 
   O PPRA estabelece que todas 
as empresas realizem ações 
para conservar a saúde, o bem-
estar e a integridade de seus 
funcionários. Com isso, qual-
quer empresa, em regime CLT, 
era obrigada a desenvolver o PP 
RA, através de um técnico de 
segurança, devidamente capa-
citado para essa tarefa. 
   Apesar de sua importância, o 
programa sofreu muitas críti-
cas, visto que algumas empre-
sas diziam manter o PPRA sem 
praticar, até que a comprova-
ção fosse exigida por um órgão 
fiscalizador. 
   Nesse sentido, o texto da NR 
01 modifica as percepções de 
ações nulas, fazendo referên-
cias à elaboração da gestão SS 
T, chamando a atenção para a 
importância de certificações 
como a ISO 45001 ou 18001. 
Isso ajuda a tornar as ações 
mais dinâmicas. 
   Já a alteração da NR 09 passa 
a ter uma nova nomenclatura: 
“Avaliação e controle das expo-
sições ocupacionais a agentes  

GRO: como funciona o Gerenciamento 
de Riscos Ocupacionais? 

físicos, químicos e biológicos”. 
Sendo ligada especificamente à 
higiene ocupacional, apoiando 
a NR 01 nas medidas de pre-
venção. 
   Desse modo, ela se refere a 
aplicação da metodologia PDCA 
(Plan, Do, Check, Act). Nela, as 
ações são planejadas, coloca-
das em ação, avaliadas e me-
lhoradas para o início de um 
próximo ciclo. Por isso, preci-
samos entender e alinhar todas 
essas ações. 
   ETAPAS DO GRO E COMO E-
LABORÁ-LO 
   Agora, você deve estar se 
perguntando: mas como devo 
elaborar o GRO? Para fazer isso, 
é preciso entender que ele pode 
ser feito pela empresa ou por 
alguém designado, inclusive 
pessoas contratadas. Nesse 
processo, existem seis etapas 
fundamentais: 
   1. Impedimento dos riscos: 
essa etapa é crucial, pois con-
siste na antecipação, na aten-
ção de to-mar todas as medidas 
neces-sárias para não haver 
exposi-ções aos riscos. 
   2. Identificação de perigos e 
riscos: também é preciso a-
companhar o ambiente para 
identificar todos os perigos e 
riscos aos quais os colabora-
dores estão expostos. 
   3. Classificação dos riscos: 
com os perigos identificados, é 
preciso classificá-los, podendo 
ser: físicos, biológicos, quími-
cos, acidentais ou ergonômi-
cos. Sobre essa classificação, a 
NR 09 determina que seja re-
alizado um Mapa de Risco, que 
relaciona cada tipo de risco a 
uma cor, facilitando a visuali-
zação. O grau de risco será o fa-
tor determinante para o trata-
mento adotado. 
   4. Análise e avaliação dos ris-
cos: a análise de risco pode ser 
feita de maneira qualitativa ou 
quantitativa. Ou seja, determina 
a qualidade a partir dos tipos de 
riscos, enquanto a quantitativa 
verifica o número de riscos pre-
sentes no ambiente, indepen-
dente da classificação. 
   5. Implementação de medi-
das preventivas: com as aná-
lises detalhadas, você saberá e-
xatamente quais serão as me-
lhores medidas para implemen-
tar as melhorias. Pois já conhe-
cerá a complexidade dos pro-
blemas e como eles podem ser 
mitigados. 
     6. Monitoramento e revisão 
para o controle: aqui, deveria 
ser a última etapa. No entanto, 
ela também pode ser a pri-
meira. Isso porque, a revisão e 
controle deve fazer parte de 
processos diários, iniciando no-
vamente um ciclo de gestão. 
     Seguindo essas etapas, di-
minuir o número de acidentes, 
doenças ocupacionais e garan-
tir um ambiente saudável, fica 
mais simples. N 

BLOG DO CIPINHA 
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Relação causal entre o fracasso profissional 
e o sucesso futuro 

Norminha 643, 30/09/2021 
 Muitas histórias de sucesso notáveis começaram 
com o fracasso: Henry Ford faliu antes de fundar 
a Ford Motor Company; Thomas Edson e seus co-
legas testaram milhares de matérias antes de cri-
ar a lâmpada de filamento de carbono; J K Row-
ling recebeu doze rejeições antes que o primeiro 
livro de Harry Potter fosse publicado; Oprah Win-
frey foi demitida de seu primeiro emprego na tele-
visão. Steven Spielberg foi rejeitado na escola de 
cinema várias vezes, e Michael Jordan não entrou 
para o time de basquete do colégio. Observem co-
mo essas histórias alimentam mantras motiva-
cionais sobre aprender com o fracasso e sair mais 
forte, já que após uma falha inicial, os caminhos 
divergem, quando alguns indivíduos alcançam o 
sucesso final, e outros continuam fracassando até 
desistirem. Essa divergência fica evidente já na 
segunda tentativa. 
   Embora o sucesso seja certamente mais doce 
do que o fracasso, parece que o fracasso é um 
professor muito melhor, e as organizações que 
fracassam, frequentemente florescem mais no 
logo prazo de acordo com estudos concluídos por 
pesquisadores de Universidades. 
   Peter Madsen, professor assistente da School of 
Management descobriu que as organizações não 
apenas aprenderam mais com o fracasso do que 
com o sucesso, mas retiveram esse conhecimen-
to por mais tempo. Descobrimos, disse ele, que o 
conhecimento obtido com o sucesso era frequen-
temente passageiro, enquanto o conhecimento 
com o fracasso perdurava por anos. Mas há uma 
forte tendência nas organizações de ignorar o fra-
casso ou tentar não se concentrar nele. Deveriam, 
os gestores tratarem o fracasso como uma opor-
tunidade de aprendizado. 
   Comparando os voos do ônibus espacial Atlantis 
e do Challenger, quando durante o voo do Atlantis 
em 2002, um pedaço de isolamento se quebrou e 
danificou o foguete auxiliar esquerdo, mas não 
impediu a missão ou o programa, até porque en-
volveu mortes, apenas danos patrimoniais. Já o 
Challenger foi lançado em seguida e outro pedaço 
de isolamento se quebrou, quando sete pessoas 
foram mortas, o que poderia ter sido evitado se 
houvesse analise integral para detecção do fra-
casso. O programa foi suspenso, levando a uma 
grande investigação, resultando em 29 alterações 
recomendadas para evitar calamidades futuras. O 
Atlantis foi considerado um sucesso por não ter 
envolvimento de mortes e o Challenger um fra-
casso pelas mortes. Diante de um fracasso se faz 
necessário a busca de soluções e nesta oportu-
nidade surgem os resultados criativos. O que vale 
também para as companhias aéreas incrível-
mente confiáveis por ser o índice de falhas menor 
que a exposição ao voo. 
   Pesquisadores e estudiosos recomendam que 
as organizações analisem pequenas falhas e qua-
se acidentes para coletar informações úteis, ante-
cipando-se às grandes falhas, muitas vezes irre-
versíveis. Tratar os fracassos como oportunida-
des de aprendizagem inestimáveis, encorajando 
o compartilhamento aberto das informações so-
bre eles deveria ser uma missão na área produti-
va de qualquer segmento. 
   Cientistas da Kellogg School of Management da 
Northwestern University e da University of Chica-
go estabeleceram uma relação causal entre o fra-
casso e o sucesso futuro, provando o ditado do fi-
lósofo alemão Friedrich Nietzche de que “ o que 
não me mata me torna mais forte”. 
   Dois psicólogos de renome mundial, Daniel Ka-
hneman e Amos Tversky, que ganharam o Prêmio 
Nobel por seu trabalho, o que explica por somos 
tão avessos ao fracasso, quando eles descobri-
ram que o efeito da perda é duas vezes maior do 
que o ganho de uma vitória. O Impacto negativo 
que uma perda tem sobre nós como indivíduos, 
que é muito maior do que o impacto de uma vi-
tória. Assim fica explicado por que nós, como hu- 

manos, faríamos tudo para evitar uma perda ou 
uma falha. Embora o fracasso possa ser doloroso 
e embora nós, como pessoas, tenhamos desen-
volvido uma aversão a ele, na verdade pode nos 
permitir desbloquear um grande potencial.  Mas, 
para isso, temos que mudar nossa mentalidade 
sobre o fracasso. Em vez de ver como algo preju-
dicial ao sucesso, temos que poder vê-lo como a 
uma ferramenta para o sucesso, uma ferramenta 
que nos ajuda a refinar nosso caminho e nos per-
mite aprender o que funciona e o que não funcio-
na. Dessa forma, podemos vê-lo como uma parte 
normal da inovação de nossas próprias vidas, não 
como algo prejudicial à vida. 
   O medo do fracasso, às vezes referido como ati-
cifobia, é um medo irracional e persistente de fa-
lhar. Às vezes, esse medo pode surgir em res-
posta a uma situação específica. Em outros ca-
sos, pode estar relacionado a outra condição de 
saúde mental, como ansiedade ou depressão. O 
medo do fracasso também pode estar relacionado 
a ser um perfeccionista. Como os perfeccionistas 
têm expectativas tão altas sobre como esperam 
que as coisas acabem, eles podem sentir um me-
do persistente de não viver de acordo com esses 
padrões muitas vezes irrealistas.  
   O cenário do fracasso apresenta sintomatolo-
gia, servindo de micro alertas intelectuais que de-
verão ser observadas sob a lupa da análise inves-
tigativa em tempo hábil, para que não se poten-
cialize de forma irreversível. 

 
     O fracasso é muitas vezes enquadrado como 
um grande professor. Os bem-sucedido às vezes 
gaguejam sobre o número de vezes que fracas-
saram antes de acertar em cheio. Mas o fracasso 
nem sempre nos ensina tanto quanto poderia, 
muitas vezes porque o ego atrapalha, sugere uma 
pesquisa feita por Laurem Eskreis-Winkler, cole-
ga de pós-doutorado de Chicago Booth, e Ayelet 
Fishbach de Booth, escrevem sobre o fracasso ser 
um grande golpe para o ego, o que pode reduzir 
a motivação. Quando os participantes do estudo 
relataram seus níveis de autoestima após uma 
tarefa, aqueles na condição de fracasso registra-
ram baixa autoestima. As pessoas consideram o 
fracasso uma ameaça ao ego e se protegem, se 
desligando ou não prestando atenção. A crença 
errônea das pessoas de que as falhas não contêm 
informações, produz um mundo assimétrico de 
informações, onde as falhas são comuns em pri-
vado, mas não ocultas em público. O ego torna as 
pessoas relutante em aprender com os fracassos. 
Mas as informações sobre falhas são um bem 
público, quando compartilhada, a sociedade ga-
nha. 
      O universo acadêmico é uma fonte permissí-
vel para erros e acertos, fracasso e sucesso em 
nível de laboratório, servindo de base estrutural 
para futuro trabalhador ser inserido no mercado 
de trabalho sob pagamento desejado conforme 
contrato de trabalho. 
   Que os estágios sejam readmitidos para os jo-
vens estudantes em todos os níveis. 

N 
 

Jorge Gomes 
Especialista em Engenharia de Segurança e 

Medicina do Trabalho  

 
A Organização Mundial do Trabalho (OIT) estima que cerca de 

300 milhões de pessoas sejam feridas todos os anos em 
acidentes ou doenças laborais no ambiente de trabalho. 
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    O Brasil registrou, de 2002 a 

2020, a taxa de 6 óbitos a cada 

100 mil empregos formais, e 

entre, as ocupações com mais 

incidentes estão: os Técnicos 

de Enfermagem (9%), Faxinei-

ros (5%), Auxiliares de Escri-

tório (3%), Vigilantes (3%), 

Vendedores de Comércio Va-

rejista (3%) e Alimentadores 

de Linha de Produção (3%), 

entre outros. 

   A carência de medidas de 

proteção coletiva e de um com-

promisso com a segurança do 

trabalho são os principais mo-

tivos para as altas taxas de a-

cidentes de trabalho no país. 

Daí a importância de adotar di-

versas medidas e técnicas para 

prevenir ou eliminar os riscos 

que ameaçam a integridade fí-

sica dos colaboradores no am-

biente de trabalho. 

   O que é e como surgiu a Cul-

tura de Segurança? 

   A Cultura de Segurança é um 

conjunto de posturas, compor-

tamentos, crenças, atitudes, 

valores, normas e práticas de 

trabalho adotadas por funcio-

nários e administração. Aspec-

tos estes que impactam positi-

vamente o sucesso de qual-

quer programa de Segurança e 

Saúde do Trabalhador. 

   O termo Cultura de Seguran-

ça surgiu pela primeira vez no 

relatório da análise técnica so-

bre o acidente na Usina Nu-

clear de Chernobyl, na Ucrâ-

nia, na década de 1980. 

   Sendo considerado um dos 

piores acidentes em termos de 

mortes de trabalhadores e cus-

tos operacionais. Cuja causa 

foi atribuída à escassez da Cul-

tura de Segurança da organiza-

ção, e que, 30 anos depois, a-

inda são contabilizados ou as-

sociados ao desastre. 

   Com o surgimento em rela-

ção ao Compromisso com a 

Segurança do Trabalho, diver-

sas empresas foram sensibili-

zadas positivamente para as 

mudanças em relação aos fato- 

res individuais referentes às 

causas de acidentes de traba-

lho. 

   Quais os benefícios de uma 

Cultura de Segurança? 

   A Cultura de Segurança traz 

inúmeros benefícios para as 

empresas em relação à política 

de prevenção. Em geral, carac-

terizada por ações destinadas a 

minimizar riscos nas ativida-

des rotineiras da empresa, fo-

cando sempre no Compromis-

so com a Segurança do Tra-

balho, condições essas que 

são relacionadas a: 

   - Redução de acidentes; 

   - Reforço na confiança ao e-

xecutar o trabalho; 

   - Maior competitividade para 

a empresa; 

   - Aumento da produtividade; 

   - Diminuição de custos; 

   - Confiança e bem-estar; 

   - Engajamento dos funcioná-

rios, a identificação e remedia-

ção de riscos potenciais tor-

nando mais próxima de uma 

cultura de uma segurança ide-

al. 

   Sem dúvida as organizações 

que tenham uma melhor Cultu-

ra de Segurança são bem-su-

cedidas na prevenção de aci-

dentes no local de trabalho. 

   Como criar um compromis-

so de segurança em todos os 

níveis da empresa? 

   O Compromisso com a Se-

gurança do Trabalho é um dos 

meios que garante o engaja-

mento dos colaboradores, de-

senvolvendo também, a Cultu-

ra de Segurança positiva e efi-

caz referente à administração 

da empresa (Diretores, Gesto-

res e Supervisores). 

   Entretanto, para usufruir do 

Compromisso de Segurança 

em toda uma empresa, são vá-

lidas algumas dicas básicas 

para prevenção de acidentes e 

de segurança do trabalho, co-

mo: 

   1. Preze pela atenção no tra-

balho – todo trabalho precisa 

ser feito com foco, principal-

mente  em  cargos  que  envol- 

A importância do compromisso com 
a Segurança do Trabalho 

vam riscos. 

   2. Evite a exposição impru-

dente ao risco – acidentes po-

dem acontecer por imprudên-

cia do trabalhador. Além de tu-

do é de responsabilidade da 

empresa orientar o funcionário 

também. 

   3. Mantenha o local de tra-

balho limpo e organizado aci-

dentes ocorrem por diversos 

fatores, quando há falta de a-

tenção nas rotinas de trabalho, 

por exemplo, uma caixa deixa-

da no caminho, uma ferra-

menta largada no chão, algum 

produto vazando pelo piso, en-

tre outros, e o resultado pode 

ser perigoso para todos. 

 

   4. Exija o uso dos Equipa-

mentos de Proteção Individual 

(EPIs) – toda empresa é obri-

gada a fornecer, sem custo al-

gum para o trabalhador, todos 

e quaisquer EPIs que se façam 

necessários na atuação de pro-

teção para a realização de suas 

tarefas com segurança. 

   Conclusão 

   As leis em relação à Segu-

rança do Trabalho nas empre-

sas são bastante rígidas e o 

MTE aplica multas e punições 

bem severas aos que não cum-

prem as medidas básicas de 

segurança. 

   São vidas humanas que es-

tão em risco e os prejuízos com 

um acidente de trabalho são 

muito maiores que somente fi-

nanceiros. Além do trabalha-

dor perder a vida ou a saúde, 

os familiares sofrem e a ima-

gem da empresa fica prejudi-

cada. 

   Por esses motivos, gestores 

de empresas estão dedicando 

uma maior atenção à Seguran-

ça do Trabalho como medida 

estratégica, visando o fortale-

cimento da equipe e, conse-

quentemente, o crescimento 

sustentável da empresa. 

 

   É necessário que esse Com-

promisso com a Segurança do 

Trabalho seja feito de maneira 

eficaz. 

N 

Pedro Bezerra 
SUPREMA | EPIs para Alta 

Temperatura 

 

http://www.norminha.net.br/
https://supremaluvas.com.br/compromisso-com-a-seguranca-do-trabalho/?utm_campaign=a_importancia_do_compromisso_com_a_seguranca_do_trabalho&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://supremaluvas.com.br/compromisso-com-a-seguranca-do-trabalho/?utm_campaign=a_importancia_do_compromisso_com_a_seguranca_do_trabalho&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Abaixo tamanhos e valores das publicidades, por edição, por 3 meses e por 6 meses 
TAMANHOS PADRÃO POR EDIÇÃO POR MÊS POR 03 MESES POR 06 MESES 

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

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

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

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

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

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

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

 

OBS: Nos contratos de duração por 6 meses, 

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

ATENÇÃO: Os pagamentos são antecipados ao tempo de duração, 

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

 

 

 

 

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

 

 

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

APRESENTAÇÃO: 

     Norminha é editada toda quinta-feira e enviada 

gratuitamente para mais de 3 milhões de e-mails de 

profissionais de todos os estados brasileiros, 

devidamente cadastrados e autorizados. 

     Norminha também é divulgada, toda quinta-feira, em 

mais de 450 Grupos de WhatsApp, Telegram, 

Facebook, Linkedin, Youtube e 

faz parte de intranet de várias empresas. 

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

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

belo visual com todas as notícias destacadas por fundo 

colorido para manter foco e visualização. 

     Todas as edições permanecem hospedadas e 

disponíveis ao acesso gratuito no site 

www.norminha.net.br  

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

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

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

Norminha D 
06 colunas por 6,08 cm 
 

R$109,00/edição; 
R$420,00/mês; 

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

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

