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Vem sustentabilidade por aí!!! 
É isso mesmo!!!! Maria Constantino e "Sustentabilidade na Segurança do Trabalho" aqui na Norminha! 

 
Maria Constantino 

relacionamentos e inter relações e tam-
bém da nossa sociedade. É tudo que nos 
cerca. É onde vivemos e conse-
quentemente desenvolvemos nossos 
meios de sobrevivência, como nosso dia 
a dia de trabalho!” 

mílias e o entorno da vítima, 
trazendo consequências e-
mocionais duradouras. 
   Para oferecer reflexão e a-
ção, o guia reúne nove com-
portamentos a serem com-
batidos para a segurança 
psicológica no ambiente pro-
fissional: Combate ao Silên-
cio, Combate ao Preconceito, 
Combate à Desinformação, 
Combate à Especulação, 
Combate aos Tabus, Comba-
te ao Desrespeito pelo Direito  

  Queremos cada vez mais profissionais 
da área de Segurança do Trabalho quali 
ficados e atualizados, afinal Segurança 
do trabalho e meio ambiente afetam a 
saúde e o bem-estar de funcionários e 
da sociedade, só observar, as NRs tra-
tam como meio ambiente tanto as áreas 
onde os colaboradores atuam quanto os 
seus arredores. 
   “Eu iniciei minha carreira cuidando da 
segurança do trabalho em uma empre-
sa, foi minha base profissional e com 
certeza o que me ensinou muito para 
conquistar tudo que consegui até hoje” 
   Por isso, é uma combinação de ações 
em saúde, segurança, meio ambiente e 
comunidades, e todas interligadas em 
AÇÃO!  
   SUSTENTABILIDADE aborda os pilares 
econômico, social e ambiental! Então 
não percam as próximas edições da 
Norminha, agora + Sustentável! 

N 

Norminha 644, 07/10/2021 
    Acontecerá HOJE, dia 7 de 
outubro, às 16h30, a assina-
tura das portarias com os no-
vos textos das Normas Regu-
lamentadoras nº 5 (CIPA), 17 
(Ergonomia), 19 (Explosivos), 
30 (Aquaviários) e Anexos 1 
(Vibração), 2 (Exposição Ocu-
pacional ao Benzeno em Pos-
tos Revendedores de Com-
bustíveis) e 3 (Calor) da NR 9 
(Avaliação e Controle de Ex-
posições Ocupacionais a A-
gentes Físicos, Químicos e 
Biológicos) e Anexo 3 (Meios 
de Acesso) da NR 12 (Má-
quinas e Equipamentos). A 
Cerimônia de Modernização 
de Normas de Segurança e 
Saúde no Trabalho ocorrerá 
no Salão Nobre do Palácio do 
Planalto, em Brasília/DF. 
   As mudanças nos textos 
destas Normas Regulamen-
tadoras fazem parte do pro-
cesso de revisão anunciado 
em 2019 pelo Governo Fede-
ral, que pretende atualizar as 
37 normas que tratam das 
regras de proteção da Saúde 
e da Segurança do Traba-
lhador. Após a cerimônia de 
assinatura, os novos textos 
das Normas Regulamentado- 

Portarias das novas NRs 5, 17, 19, 30 e 
anexos das NRs 9 e 12 serão assinadas 

Evento será na tarde de hoje (07/10/2021) 

Norminha 644, 07/10/2021 
Um dos temas mais em alta no mercado 
de trabalho atualmente é a sustentabili-
dade. E como Segurança do trabalho e 
meio ambiente são temas profunda-
mente interligados, trouxemos uma das 
melhores profissionais de sustentabili-
dade para fazer parte do nosso time!  
   Maria Constantino é engenheira am-
biental e fez pós graduação em Direito 
Ambiental, especialização em perícia 
ambiental, entre outros cursos.  Hoje a-
tua como conselheira independente de 
conselhos de sustentabilidade, é inspe-
tora do CREA-SP, e já atingiu mais de 
15 mil pessoas em palestras por todo 
Brasil. Além disso vem trabalhando for-
temente na divulgação e conscientiza-
ção através do instagram: 
   @MariaVirouEco. 
   “Gosto sempre de lembrar: Meio am-
biente é tudo que está à nossa volta. Se 
trata da sua natureza, da natureza dos  

 
CURSO DE FORMAÇÃO DE 

INSTRUTOR DE NR33 
Trabalhador e Vigia de Espaço 

Confinado: 16 horas 
LOCAL: EAD/100% on-line ao vivo 

(Para profissionais com 
conhecimento prévio em NR33) 

HORÁRIO: 18:30 as 22:30 
TURMA CONFIRMADA PARA 

OUTUBRO: 25 a 28/10 
“Valor promocional para os 10 

primeiros inscritos” 
De R$1250,00 por R$812,50 (por 
pessoa) – Opção de parcelamento 

no cartão de crédito 
Conteúdo programático: 

a) Todo conteúdo normativo para 
trabalhador e vigia 

Didática e técnica de ensino 
Avaliação teórica e ensino 
CERTIFICADO COM ART 

BÔNUS: Suporte 90 dias grupo 
WhatsApp, Material para 

treinamento, 
1 ano de acesso ao curso 

DÚVIDAS: 
Whats: 19 98725-4325 

comercial@mctservicosesolucoes.
com.br 

www.mctconsultoria.com.br/shop 

to da Organização Mundial 
de Saúde – OMS mostra que 
cerca de 800 mil pessoas ti-
ram a própria vida e um nú-
mero ainda maior de indiví-
duos tenta suicídio todos os 
anos. 
   No Brasil, já aparece como 
a terceira principal causa ex-
terna de mortes, atrás so-
mente de acidentes e agres-
sões, como mostram os da-
dos da OMS. E cada suicídio 
é uma tragédia que afeta fa- 

“Justiça no Sesmt”, novo programa 
de rádio na Paraíba 

 
   Para participar do progra-
ma ou dar sugestões, fale 
com Silomar pelo Whats 83 
8604-7764. 
   Outro Programa de rádio 
que já atingiu dimensões na-
cionais é “A voz do Sesmt”, 
apresentado todo sábado das 
10 às 11 horas por Alfredo 
Luiz. Para acessar basta 
clicar no logo que fica na par-
te direita superior da primei-
ra página de Norminha. 

N 
    

Falla lança 1º Guia de Combate ao Preconceito Associado à Saúde Mental 

 

Dia Nacional de Segurança e 
Saúde nas Escolas 2021 
ENIT exibe palestra ao vivo amanhã (08/10) 

Cursos presenciais em Araçatuba e Presidente Prudente (SP) 
Informações/Inscrições pelo Whats 18 99765-2705 

ras deverão ser publicados 
no Diário Oficial da União em 
seguida. 
   Os textos destas NRs foram 
discutidos e aprovados pelas 
bancadas de empregadores, 
trabalhadores e governo nas 
últimas reuniões da CTPP 
(Comissão Tripartite Paritária 
Permanente). No encontro 
que ocorreu nos dias 10 e 11 
de agosto, o foco foram as 
normas 19 e 30. Já em 28 e 
29 de junho, aconteceu a 
aprovação das novas NRs 5 e 
17 e dos anexos das NRs 9 e 
12. N Revista proteção 
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CLIQUE E ACESSE 
  

 
  

 
   

“A VÓZ DO SESMT” 
TODO SÁBADO ÀS 10 HORAS 

  
 

  

DESDE 18/08/2009 

Distribuição 
Gratuita 

contato@norminha.net.br 

WhatsApp 
18 99765-2705 

Nesta edição: 13 páginas 

Norminha 644, 07/10/2021 
 Apresentado por Sylvio Silo-
mar, o programa agora é a-
presentado em rádio FM (an-
tes era no Youtube), todo sá-
bado das 11 às 13 horas na 
Rádio mangabeira: 
http://www.radios.com.br/pl
ay/33961 
  Silomar é Eng. Ambiental e 
de Segurança do Trabalho, 
Formado em Direito, Perito 
da Justiça do Trabalho, Peri-
to Ambiental MBA, Auditor 
Ambiental MBA e em Gestão 
Ambiental MBA, Diretor da 
AEST na Paraíba e da ANEST 
e está levando ao ar toda sua 
experiência com diversos 
convidados, enaltecendo a 
“Justiça no Sesmt”. 

 

Norminha 644, 07/10/2021 
  A Falla – startup de preven-
ção e promoção à saúde 
mental no trabalho – lançou 
o 1º Guia de Combate ao Pre-
conceito Associado à Saúde 
Mental no ambiente de tra-
balho com o objetivo de am-
pliar o debate sobre o tema, 
foco da campanha do Setem-
bro Amarelo. Um levantamen 

ao Lazer e ao Descanso, 
Combate ao Desrespeito por 
oscilações de produtividade 
e pelo direito de errar, Com-
bate ao Desrespeito pelo Au-
toconhecimento e Senso de 
Limite, com adoção da práti-
ca saudável dos “nãos”. 
   De acordo com a Secreta-
ria Especial de Previdência e 
Trabalho – SEPT, em 2020, o 
Brasil teve 576,6 mil afasta-
mentos por transtornos men-
tais, uma alta de 26% em re-
lação a 2019. Depressão e 
ansiedade foram os quadros 
que registraram a maior alta, 
segundo texto enviado pela 
empresa. De acordo com a 
Falla, o número de conces-
sões do benefício, apontado 
pela SEPT, passou de 213,2 
mil, em 2019, para 285,2 
mil, em 2020; um aumento 
de 33,7%. N Revista CIPA 
 

Norminha 644, 07/10/2021 
Evento ao vivo, no dia 08/10, 
sexta-feira, das 08h45 até 
10h, transmitido no canal da 
Escola Nacional da Inspeção 
do Trabalho no Youtube: 
   (youtube.com/enit-escola), 
quando será falado sobre 
prevenção de acidentes e do-
enças, além da palestra de 
um especialista em bullying. 
 

     A palestra “Bullyng Esco-
lar” será apresentada por 
Cleo Fante, Doutora em Ciên-
cias da Educação, Pesquisa-
dora, Conferencista e Autora 
de Livros sobre Bulling. 
     O objetivo é plantar uma 
semente de cidadania volta-
da a segurança e saúde junto 
aos estudantes. 
   Não perca! N 

http://www.norminha.net.br/
http://www.mctconsultoria.com.br/shop
https://protecao.com.br/destaque/cerimonia-marca-a-assinatura-das-nrs-5-17-19-30-e-anexos-das-nrs-9-e-12/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
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/33961
http://www.radios.com.br/play/33961
http://www.radios.com.br/play/11332
https://revistacipa.com.br/falla-lanca-1o-guia-de-combate-ao-preconceito-associado-a-saude-mental/
https://www.youtube.com/watch?v=fmB4f6mCr1s
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Norminha 644, 07/10/2021 
 A crise hídrica e os impactos 
no setor elétrico acenderam 
o sinal vermelho para as in-
dústrias, que tiveram bem 
pouco tempo para comemo-
rar a retomada das ativida-
des econômicas depois do 
período mais dificultoso da 
pandemia de Covid-19, re-
gistrando 20% na inflação de 
janeiro a julho deste ano, de 
acordo com o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea). 
   Buscando formas de ensi-
nar os empresários a econo-
mizar energia para não ficar 
no prejuízo, a Reymaster está 
promovendo eventos itine-
rantes e gratuitos para falar 
sobre a importância dos e-
quipamentos de eficiência e-
nergética na indústria, levan-
do informação e conscienti-
zação para evitar um racio-
namento de energia. 
   O primeiro ciclo de ativida-
des ocorreu nos dias 14 e 15 
de setembro, na cidade de A-
pucarana (PR), e contemplou 
as cidades de Londrina, Ro-
lândia, Maringá e Arapongas, 
além da própria Apucarana, 
as quais concentram uma 
grande variedade de indús-
trias no Paraná. 
   Importante ressaltar que, 
de acordo com o Perfil da In-
dústria (dados de 2019), há 
no estado 43.543 empresas, 
sendo que o Paraná tem a 6ª 
tarifa de eletricidade mais e-
levada entre as unidades da 
federação,  o  que equivale a  

11,1% a mais na energia e-
létrica que a média nacional. 
   Na ocasião, foi explicado 
que a eficiência energética 
na indústria ocorre quando a 
geração e o uso de energia e-
létrica acontecem com me-
nos recursos, mas isso não 
quer dizer que a capacidade 
de produção diminuirá. “Pelo 
contrário, o grande desafio 
dos industriais é fazer mais 
com menos, mantendo – ou 
até mesmo aumentando – a 
produtividade. Na prática, a 
eficiência energética é uma 
grande aliada dos empresá-
rios que buscam soluções 
para aumentar a competitivi-
dade dos negócios”, garante 
Winicius Soares da Silva, 
consultor técnico da Rey-
master e um dos palestran-
tes do workshop. 
   Em sua palestra, Winicius 
explanou sobre a linha de ro-
tuladores eletrônicos da Bro- 

 

ther PTE 300vp, PTE 550w, 
PTP 900w, que oferecem 
controle de manutenção por 
meio do QR-Code. “Na práti-
ca, são equipamentos essen-
ciais dentro de uma indústria 
por permitirem a rápida iden-
tificação de máquinas, moto-
res e painéis elétricos. Muito 
mais do que um simples e-
quipamento para ‘etiquetar 
coisas’, os rotuladores atuais 
são capazes de gerar rótulos 
com informações conecta-
das a um banco de dados. 
Tudo graças à IOT [internet 
das coisas]”, disse o especi-
alista. “A linha da Brother é 
diferenciada, pois, além de 
ser projetada para a indús-
tria, com maior resistência 
da matéria-prima, ela tem 
um sistema de edição flexível 
para melhorar a dinâmica do 
manutentor, como, por e-
xemplo, ser capaz de abrir 
um chamado de manutenção  

de compliance e integridade 
que fortaleça o combate à 
corrupção, garantindo a cre-
dibilidade do setor junto à so-
ciedade, Poder Público, en-
tes privados e investidores. 
   Os nossos valores são pau-
tados em ética e integridade, 
transparência, respeito aos 
Direitos Humanos, responsa-
bilidade corporativa e coope-
ração. 
   Seja com o cliente final ou 
no mercado, uma atuação é-
tica pode destacar a sua em-
presa e aumentar a compe-
titividade do seu negócio. Pa-
ra fazer parte do MISEC, a-
cesse o termo de adesão dis-
ponível em nosso site: 
   www.misec.org.br na aba 
“Associe-se”. Para o engaja-
mento no MISEC não há co-
brança de taxas de adesão 
ou anuidades. As atividades 
do MISEC são realizadas de 
forma colaborativa. 

N 

 
MISEC - Juntos pela transformação! 

Crise hídrica demanda soluções energéticas eficientes 

 
Evento gratuito e itinerante promovido pela Reymaster 
Materiais Elétricos pelo interior do Paraná dá dicas a 

indústrias de meios de aumentar a produtividade utilizando 
energia elétrica de forma reduzida. 

Norminha 644, 07/10/2021 
     O MISEC é um movimento 
que busca a transformação 
do setor de Engenharia e 
Construção com boas práti-
cas de compliance e integri-
dade. Afinal, a credibilidade é 
de extrema importância para 
o desenvolvimento econômi-
co de toda cadeia de valor do 
segmento, através de uma a-
tuação ética, transparente e 
sustentável. 
   O Movimento surgiu a par-
tir da mobilização de várias 
empresas do setor e conta 
com o suporte da Rede Brasil 
do Pacto Global da ONU e do 
Instituto Ethos. Assim, é pos-
sível estabelecer relações 
comerciais pautadas na inte-
gridade, no combate à corru-
pção e no exercício da livre 
concorrência. 
   A nossa visão é promover 
um ambiente setorial ético, 
íntegro, transparente, com a-
doção das melhores práticas  

 

 

através de um QR-Code im-
presso nas etiquetas indus-
triais”. 

 
Eventos seguem protocolos 

de segurança e reúnem 
profissionais para falar sobre 

eficiência energética. 
   Outra palestra, que ficou a 
cargo de Gustavo Batista, 
promotor técnico de Ilumina-
ção, tratou sobre “Ilumina-
ção Conectada” e os pro-
dutos Interact PRO da Philips, 
que permitem controle da i-
luminação via smartphone. 
“Como nas indústrias o con-
sumo de energia, principal-
mente na parte da ilumina-
ção, é muito alto, através da 
iluminação conectada é pos-
sível programar e automati-
zar as definições de luz, che-
car em tempo real os dados 
sobre consumo e sua utiliza-
ção. O sistema é muito intui-
tivo de usar e configurar”, 
explica Gustavo Batista. 
   Para fechar o ciclo de pa-
lestras com chave de ouro, 
foi falado sobre os inversores 
de frequência, aparelho ele-
trônico com a função de con-
trolar a velocidade de um 
motor elétrico trifásico, da 
Siemens. Dentro das indús-
trias, ele garante que o motor 
trabalhe em diferentes velo-
cidades, sem a necessidade 
do uso de meios mecânicos, 
como polias, válvulas e redu-
tores. Devido à sua alta efi-
ciência e melhor custo-bene-
fício, como o Sinamics G1 
20X, é ideal para água, sane-
amento e HVAC (em portu-
guês AVAC – Aquecimento, 
Ventilação e Ar-Condiciona-
do), otimizado para aplica-
ções de bombas, ventilado-
res e compressores. Entre 
suas principais vantagens, 
além da economia de ener-
gia, destaque para: instala-
ção simples; parametrização 
fácil; precisão nos proces-
sos; partida e parada suave 
do motor; identificação de fa-
lhas; menor frequência de 
manutenção; entre outros. 
   Devido ao sucesso do e-
vento, a Reymaster está pro-
gramando em sua agenda 
mais um ciclo de palestras 
sobre o assunto. 
   Acompanhe os eventos e 
as principais novidades do 
setor no site Reymaster Ma-
teriais Elétricos:  
   www.reymaster.com.br 

N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.kaefy.com.br/
http://www.misec.org.br/
https://www.pactoglobal.org.br/noticia/504/empresas-e-entidades-lancam-movimento-de-integridade-do-setor-de-engenharia-e-construcao
https://www.pactoglobal.org.br/noticia/504/empresas-e-entidades-lancam-movimento-de-integridade-do-setor-de-engenharia-e-construcao
https://www.ethos.org.br/conteudo/projetos/integridade/misec-movimento-de-integridade-do-setor-de-engenharia-e-construcao/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.reymaster.com.br/
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Planejamento permite 
maior controle do segurado 

sobre aposentadoria 

 

Saiba como as regras de transição podem ser resolvidas 
com assessoria jurídica 

Norminha 644, 07/10/2021 
      A reforma da previdência 
trouxe mudanças que, para 
alguns casos, dificultou a a-
posentadoria. Isso por que o 
benefício por idade se tornou 
a forma mais comum de se 
aposentar, além de ter sido a 
mais afetada pela Emenda 
Constitucional 103/2019 e o 
Fator Previdenciário. Realizar 
um planejamento com um a-
dvogado de confiança é uma 
alternativa eficaz para garan-
tir acesso ao benefício con-
cedido pelo Instituto Nacional 
de Seguro Social (INSS). 
   A advogada Isabela Brisola, 
do escritório Brisola Advoca-
cia, indica que essa progra-
mação seja feita o quanto 
antes para ter segurança so-
bre as regras onde cada caso 
se encaixa. “As opções que a 
legislação anterior dava para 
algumas situações são me-
lhores que as vigentes, por 
isso a importância de um 
planejamento para o seu ca-
so de uma forma específica”, 
diz. 
   Muitas dúvidas surgiram 
entre os jovens que come-
çam a vida laboral. Uma das 
maneiras de estruturar um 
planejamento previdenciário 
é se integrar o quanto antes 
ao regime. Assim, o acesso 
aos direitos é garantido, com 
opções que vão além da a-
posentadoria. “É necessário 
criar uma cultura de procurar 
cedo a Previdência. As pes-
soas deixam seus direitos 
para a última hora, quando 
há poucas possibilidades ou 
a contribuição se torna one-
rosa. A ideia do planejamento 
previdenciário é apontar o 
caminho para a aposentado-
ria mais vantajosa”, explica a 
especialista. 
   A dica é se organizar para 
que não haja inconvenientes 
na velhice, pensando em um 
futuro mais seguro. “A pes-
soa poderá analisar as situa-
ções que lhe serão apresen-
tadas para obter um valor 
mais próximo do desejado”, 
complementa. 
   Regras de transição são o 
principal foco de dúvidas 
  Para as pessoas que come- 
 

çaram a trabalhar antes da 
reforma da previdência e a-
gora se enquadram nas no-
vas regras, elas podem estar 
incluídas nas chamadas re-
gras de transição – uma fase 
mista do regramento anterior 
e atual. Essas diretrizes en-
volvem diferentes situações. 
“Temos a Regra do Pedágio 
de 50% ou do Pedágio de 
100%, a Regra da Idade Pro-
gressiva, a Regra dos Pontos, 
além das regras de transição 
para a aposentadoria espe-
cial, aposentadoria dos servi-
dores públicos e professores. 
Cada regra de transição pos-
sui condições e requisitos 
específicos que visam mini-
mizar o impacto da reforma 
previdenciária justamente 
para essas pessoas que já 
faziam parte do sistema con-
tributivo da Previdência So-
cial, seja pelo Regime Geral 
(INSS), seja pelo Regime Pró-
prio”, explica Isabela. 

 
   A assessoria jurídica se faz 
fundamental nas análises re-
lacionadas ao tempo mínimo 
de contribuições e a idade do 
segurado. Isabela ainda ob-
serva que nem todas as pes-
soas que já estavam filiadas 
à Previdência Social se en-
quadram nas regras de tran-
sição. “Temos que avaliar a-
queles casos que ainda falta-
va muito tempo de contribui-
ção para se aposentar de a-
cordo com a lei anterior. Nes-
sa hipótese, em que não há a 
possibilidade de se usufruir 
de qualquer uma das regras 
de transição, deverá ser ob-
servada a nova orientação”, 
indica. Essa regra estipula o 
mínimo de 15 anos de tempo 
de contribuição e 62 anos de 
idade, se mulher, e 20 anos 
de tempo de contribuição e 
65 anos de idade, se homem. 
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https://www.brisolaadv
ocacia.com.br/  

Norminha 644, 07/10/2021 
O Grupo Tigre, multinacional 
brasileira líder em soluções 
para construção civil e cuida-
do com a água, acaba de lan-
çar o programa de estágio 
Jovens Feras Tigre. As ins-
crições estão abertas até 15/ 
10 e são pelo site: 
https://www.tigre.com.br/pr
ogramajovensferas  
   “Buscamos jovens que te-
nham uma postura transfor-
madora. É fundamental ter 
comportamento resiliente, 
curiosidade, análise crítica, 
criatividade, interdependên-
cia e responsabilidade para 
encarar diferentes desafios”, 
afirma Patricia Bobbato, dire-
tora de pessoas, comunica-
ção interna e sustentabilida- 

 

Tigre abre vagas de estágio 

Norminha 644, 07/10/2021 
      O mercado em constante 
mudança, com diversas no-
vidades tecnológicas, tam-
bém se tornou mais competi-
tivo. Hoje, clientes querem 
ter as melhores experiências, 
escolhem as melhores em-
presas e priorizam as que 
entregam o melhor resulta-
do. 
   Essa não é uma tarefa fácil 
e depende, de forma direta, 
de bons talentos. Sobre isso, 
um estudo citado pela Mc-
Kinsey comprovou que pes-
soas de talento superior con-
seguem ser até oito vezes 
mais produtivas do que uma 
pessoa de médio desempe-
nho. 
   Porém, para ter profissio-
nais qualificados e compro-
metidos com os ideais do ne-
gócio é essencial que haja a-
ções de valorização, pois 
eles serão os impulsionado-
res das estratégias do negó-
cio. 
   E montar um processo se-
letivo não é tudo que garante 
esses talentos. Estamos no 
momento em que os profis-
sionais têm valorizado o que 
a empresa irá oferecer, para 
sua jornada profissional. Isso 
vai além de um bom salário, 
pois  outros fatores são mais  

de da Tigre. 
  O objetivo é prepará-los pa-
ra os desafios e necessida-
des do mercado por meio de 
aprendizado e aprimoramen-
to de habilidades técnicas e 
comportamentais. O progra-
ma oferece interface com di-
ferentes áreas de negócios, 
mentores para auxiliar nos 
desafios, contato com a lide-
rança, ambiente acolhedor 
que promove as relações in-
terpessoais e desenvolvi-
mento pessoal e profissional. 
   A Tigre é certificada pelo 
Great Place to Work (consul-
toria global que elege as me-
lhores empresas para se tra-
balhar) por sua atuação no 
Brasil, na Colômbia e no Pa-
raguai. N 

 

ma é colher feedbacks cons-
tantes. Mas não basta ape-
nas ouvir os funcionários. Es-
teja atento às dores dos cola-
boradores, demonstra que a 
liderança está aberta à escu-
ta e a promover estratégias 
que possam melhorar o cli-
ma organizacional. 
   Através dessas opiniões fi-
ca mais fácil avaliar as con-
dutas na empresa, a fim de 
promover estratégias de re-
tenção de talento. 
  2. Falta de plano de carreira 
   Uma das piores sensações 
é a de estar estagnado, sem 
possibilidades de crescimen-
to e novos desafios. Sobre-
tudo, para profissionais ta-
lentosos. 
   Imagine que para ser quali-
ficado, em qualquer área, é 
preciso dedicação, estudo, 
atualizações constantes e a-
tenção em todos os proces-
sos das tarefas de trabalho. 
   Por isso, bons profissionais 
querem ter a oportunidade 
de alcançar novos desafios, 
crescer dentro da empresa e 
mostrar ainda mais o seu po-
tencial. 
   Em um trabalho sem um 
plano de carreira estrutura-
do, dificilmente isso irá acon-
tecer, tornando um bom pro-
fissional  desmotivado  e  se 

 

 

relevantes para essa gera-
ção. 
  De fato, estamos no mo-
mento em que os profissio-
nais escolhem os ambientes 
acolhedores, com gestões e-
ficientes e que impulsionam 
o crescimento, tanto no âm-
bito pessoal, como profissio-
nal. 
   Nesse contexto, inúmeros 
motivos podem resultar no 
pedido de demissão de talen-
tos fundamentais na empre-
sa. Neste post, confira as 5 
principais razões pelas quais 
bons funcionários se demi-
tem: 
   1. Clima Organizacional 
   Na maioria das funções, 
passamos mais tempo no 
ambiente de trabalho do que 
na própria casa. Por isso, o 
ambiente de trabalho deve 
ser acolhedor, agradável e 
inclusivo. 
   Empresas com um contex-
to de assédios, abusos, falta 
de flexibilidade na jornada do 
trabalhador e com cobranças 
excessivas, tornam a rotina 
de trabalho pesada e des-
gastante. 
   Esse é um dos principais 
motivos para que bons fun-
cionários não se reconheçam 
no ambiente. 
  Uma saída para esse proble 

Retenção de talentos: 
5 razões pelas quais bons funcionários se demitem 

sentindo sem possibilidades 
de se desenvolver. 
   Esse fator é uma das prin-
cipais falhas na organização, 
gerando muitas demissões. 
Assim, vale a pena rever o 
plano de carreira da empre-
sa, reestruturá-lo ou criá-lo. 
   3. Processos arcaicos 
   No mundo das constantes 
transformações e inovações, 
empresas ultrapassadas não 
só perdem clientes como 
funcionários. E isso não diz 
respeito apenas ao uso de 
tecnologias digitais, mas 
também no sentido das polí-
ticas internas aplicadas. 
   Existem empresas que ain-
da operam com um processo 
tão arcaico, que só limita os 
colaboradores. Um exemplo 
simples, são gestores que 
negam o pedido de um cola-
borador para uma folga ou 
saída mais cedo, mesmo 
com poucas demandas. 
   Algumas empresas ainda 
desejam que seus funcioná-
rios fiquem no escritório 
mesmo com demandas adi-
antadas. Além disso, existem 
ambientes que não permitem 
o uso do celular, redes so-
ciais ou até conversas entre a 
equipe. 
   De certo, tudo deve ser fei- 

Continua na página 04/13 
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Norminha 644, 07/10/2021 
  A formação que os estudan-
tes recebem na graduação 
está alinhada com as neces-
sidades do mercado? A Câ-
mara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC) quer le-
vantar o debate sobre a im-
portância de se atualizar o 
currículo de engenharia e até 
mesmo criar um período de 
residência para garantir ma-
ior capacitação e atualização 
dos alunos ao dia a dia da 
profissão. 
   Por isso, o tema será deba-
tido no Encontro Nacional da 
Indústria da Construção (E 
nic), que acontecerá entre os 
dias 18 e 21 de outubro, de 
forma digital e gratuita. O 
painel “Residência de enge-
nharia: Uma proposta” acon-
tecerá no dia 19/10, às 17h, 
com a participação do vice-
presidente Financeiro da CB 
IC, Elson Ribeiro e Póvoa; do 
vice-presidente da Região 
Sul da CBIC, Ricardo Lins 
Portella Nunes; do vice-pre-
sidente do Confea, João Car-
los Pimenta; e do presidente 
do Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia do Pa-
raná (Crea-PR), Ricardo Ro-
cha de Oliveira. 
   De acordo com o vice-pre-
sidente da Região Sul da CB 
IC, Ricardo Lins Portella Nu-
nes, o tema é de grande re-
levância devido à importân-
cia que os engenheiros têm 
na execução das obras. Para 
ele, é necessário criar uma 
residência para manter em-
pregos, pois hoje a taxa de 
desemprego na profissão es- 

Enic debaterá proposta de 
residência da engenharia 

para recém-formados do setor 
tá alta e os profissionais ten-
dem a migrar para outros ra-
mos. 
   “O que acontece hoje é que 
ao se formar, segundo a lei 
do piso do engenheiro, há um 
salto no salário dele para 
muito alto fora de mercado. 
Então as empresas estão 
sendo obrigadas a demitir 
esses engenheiros recém-
formados, porque no merca-
do se encontra engenheiros 
com mais experiência e mais 
tempo de profissão”, expli-
cou. 
   Nunes afirmou que é im-
portante ter um processo de 
avanço na carreira profissio-
nal e salarial. “Devemos criar 
algo que seja no meio do ca-
minho para que esse enge-
nheiro continue a sua forma-
ção dentro da empresa. Por 
isso, a ideia é exatamente 
criar residência da engenha-
ria, para que nós possamos 
manter esse engenheiro de-
pois de um determinado pe-
ríodo de tempo nas empre-
sas”, concluiu. 
   Inscreva-se no evento para 
conferir este importante de-
bate para o setor! 
   Nesta edição, o Enic será 
na palma da sua mão. É o 
maior evento da indústria da 
construção na tela do seu ce-
lular – online e gratuito! 
   GARANTA SUA INSCRIÇÃO! 
   O 93º Enic é uma reali-
zação da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (C 
BIC) e conta com apoio do 
Sesi Nacional) e do Senai Na-
cional. 

N 

Continuação da página 04/13 
to com moderação. Não é 
correto passar a jornada de 
trabalho em uma rede social, 
deixando as responsabilida-
des de trabalho em segundo 
plano. 
   Entretanto, em dias de bai-
xa demanda, por que não 
permitir? Por que não adotar 
horários mais flexíveis? 
   Todas as pessoas também 
possuem vida pessoal e, 
quando isso é reconhecido 
pela empresa, os funcioná-
rios se tornam muito mais 
motivados. 
   4. Salário baixo e poucos 
benefícios 
   Apesar de o fator financeiro 
não ser o principal, ninguém 
deseja  ganhar  pouco. Bons  

profissionais almejam o su-
cesso profissional de atuar 
no que gostam, mas de tam-
bém serem recompensados, 
de forma justa. 
   Empresas com valores a-
baixo do mercado, com pou-
cos benefícios e sem pers-
pectivas de mudar esse qua-
dro, correm sérios riscos de 
perder seus colaboradores 
para negócios que valorizem 
a equipe em todos os aspe-
ctos. 
   5. Gestão ineficiente 
   Por fim, a última razão que 
trouxemos é a gestão inefi-
ciente. Muitas vezes, o cola-
borador gosta de seu traba-
lho, da empresa, da sua re-
muneração, mas percebe li-
mitações devido a uma ges- 

tão ineficiente, sem transpa-
rência e sem incentivos. 
   Por isso, é importante que 
os gestores busquem uma 
comunicação eficiente com a 
equipe, que esqueça mode-
los autoritários e vise a hu-
manização na gestão. 
   Para te ajudar na retenção 
de talentos, colocamos algu-
mas dicas aqui: 
   – Ter um plano de carreira 
bem estruturado e de alcan-
ce real na empresa; 
   – Oferecer remunerações 
justas, compatíveis com o 
mercado; 
   – Oferecer treinamentos e 
opções de crescimento pro-
fissional; 
   – Alocar o profissional de 
acordo com suas aptidões; 

   – Cultivar o feedback cons-
tantemente para reverter 
frustrações; 
   – Ser flexível com as ne-
cessidades do colaborador; 
   – Prezar pela saúde e qua-
lidade de vida do funcionário; 
   – Manter um ambiente de 
trabalho tranquilo. 
   A partir de iniciativas que 
deixam seus colaboradores 
mais satisfeitos, inegavelmen-
te a empresa, como um todo, 
também terá mais satisfação. 
   Portanto, invista em uma ex-
celente comunicação com sua 
equipe. Entenda o que eles 
buscam, quais os anseios, os 
pontos de melhorias na em-
presa, bem como no desen-
volvimento pessoal dos cola-
boradores. N REALIZARTE 

 

 

Duas fontes de informações técnicas para desenvolvimento 
na área de incêndio: ABNT & NFPA 

Norminha 644, 07/10/2021 
Na realidade, o conhecimento teórico ou 
prático, desprovido dos meios para sua 
conservação e transmissão, pouco sig-
nifica em si mesmo. O trabalho humano 
se torna material por meio de procedi-
mentos, regras, instruções, modelos, 
que podem ser repetidos, ensinados e 
aprendidos. Sem essa condição funda-
mental, a expressão do conhecimento 
em regras compreensíveis pelo outro, a 
civilização material não tem condições 
de se reproduzir. Ensinar e aprender a 
criar são atos que requerem uma lin-
guagem comum. Que os professores 
lembrem disto. 
   O produto do trabalho humano é o 
produto da sociedade humana e, saber 
fazer alguma coisa significa que muitos 
homens, no presente e no futuro, em 
qualquer lugar, em qualquer tempo, 
também precisam ser capazes de fazer. 
Fazer algo, seja um machado ou uma 
faca de sílex, um avião ou um tecido, um 
tijolo ou um circuito para um computa-
dor requer conhecimento profundo, ga-
rantindo a qualidade do processo. Seja 
para uso pessoal, seja para troca eco-
nômica, não basta, para começar, que 
apenas um homem saiba produzir tais 
objetos. Também não adianta que ele 
seja capaz de fazê-lo apenas uma vez. 
Lembremo-nos disto. 

 
Pirâmide da informação necessária e disponível para 
desenvolvimento profissional. 

   Que leiamos Aristóteles, o primeiro a 
afirmar que “agir voluntariamente impli-
ca em ser responsável pela ação que se 
executa”. De início e na maior parte das 
vezes, nós agimos voluntariamente e, 
portanto, somos responsáveis pelo que 
fazemos. Aristóteles percebe que a a-
krasia é só uma das falhas, das quais 
são passíveis os seres humanos, capa-
zes  de tornar  o conhecimento  ineficaz.  

Nossa vida profissional é constituída de 
normas, leis e regras. 
   A National Fire Protection Association 
(Associação Nacional de Proteção Con-
tra o Fogo), é uma organização de de-
senvolvimento de códigos e normas que 
oferecem padrões de segurança contra 
incêndios. Uma norma que inclui uma 
variedade de trabalho técnico que pres-
creve regras, diretrizes, melhores práti-
cas, especificações, método de testes, 
procedimentos de projeto ou instalação 
e similares e, desde muito tempo tem se 
dedicado a proteger vidas e bens dos 
efeitos devastadores dos incêndios e 
outros perigos, através dos códigos na-
cionais contra incêndio, desenvolvimen-
to profissional, educação, programas de 
assistência às comunidades e investiga-
ção. A NFPA permanece como uma re-
ferência global contra incêndios elétri-
cos e de construções, o que muito nos 
interessa em relação a engenharia de 
segurança e medicina do trabalho atra-
vés de inúmeras parcerias com as suas 
contrapartes em todo o mundo, para a-
judar nossos colegas interessados e ou-
tros que surjam no caminhar da curio-
sidade para a sabedoria. 

 
NFPA 51B-Padrão para prevenção de incêndio duran-
te soldagem, corte e outros trabalhos a quente (28 
páginas) há mais de seis décadas. 

   “Permitidos os soldadores irem até o 
hangar 12 no Porto de Beirute para sol-
dagem de reparo, quando haviam no lo-
cal inúmeros trabalhadores libaneses e, 
armazenados 2.750 toneladas de Nitra-
to de Amônia que fora confiscado, além 
de uma grande quantidade de fogos de 
artifícios. Sem qualquer tipo de precau-
ção e advertência, os soldadores, no 
momento do trabalho a quente, não per-
ceberam faíscas e fagulhas aquecidas 
da solda atingiram os fogos de artifícios 
próximos, causando uma grande explo- 

são ao atingir o Nitrato de Amônia pró-
ximo, resultando em 218 mortes, mais 
de 7.000 feridos, mais de 70.000 apar-
tamentos impactados e pelo menos 
300.000 desabrigados. Uma tragédia e-
vitável que custou US$ 4.6 milhões, se-
gundo o Banco Mundial”. Esta tragédia 
poderia ter sido evitada de forma fácil, 
sem custo, sem mortes. 

 
   A Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) é um Fórum Nacional 
de Normalização por reconhecimento da 
sociedade brasileira desde a sua fun-
dação, em 28 de setembro de 1940, e 
confirmado pelo governo federal por 
meio de diversos instrumentos legais. 
Entidade privada e sem fins lucrativos, a 
ABNT é membro fundador da Interna-
tional Organization for Standardization  
(Organização Internacional de Normali-
zação-ISO), da Comisión Panamericana 
de Normas Técnicas (Comissão Pan-A-
mericana de Normas Técnicas-CO 
PANT) e da Asociación Mercosul de Nor-
malización (Associação Mercosul de 
Normalização-AMN). Membro da Inter-
national Eletrotechnical Commission) 
Comissão Eletrotécnica Internacional-
IEC). A ABNT é responsável pela elabo-
ração das Normas Brasileira (ABNT NB 
R), elaboras pelos seus Comitês Bra-
sileiros (ABNT/CB), Organismos de Nor-
malização Setorial (ABNT/ ONS) e Co-
missões de Estudos Especiais (ABNT/ 
CEE). 
   *Este artigo possui o contexto de a-
lertar profissionais técnicos da área de 
incêndio que permanecem insistindo 
em ignorar as regras básicas da física e 
recomendações técnicas divulgadas 
pelos inúmeros canais de informações 
aqui e lá. “Não adianta dizer que não as-
bia” N 

Jorge Gomes 
Especialista em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho 

http://www.norminha.net.br/
https://cbic.org.br/es_ES/enic/
https://realizartepalestras.com.br/retencao-de-talentos-5-razoes-pelas-quais-bons-funcionarios-se-demitem/?utm_campaign=retencao_de_talentos_5_razoes_pelas_quais_bons_funcionarios_se_demitem&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 644, 07/10/2021 
 Diante do cenário de pande-
mia, o tema “Saúde Mental 
no ambiente corporativo” 
tornou-se recorrente, sobre-
tudo porque muitas empre-
sas tiveram de reformular os 
processos de relacionamento 
com os seus colaboradores. 
A prática do home office, por 
exemplo, foi e tem sido uma 
opção sanitária, porém, essa 
medida necessária afastou 
as pessoas umas das outras 
e aumentou o uso de novas 
tecnologias. Segundo dados 
recentes divulgados pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), desde o iní-
cio da pandemia, 11% dos 
trabalhadores ativos no Bra-
sil exerceram suas ativida-
des profissionais de forma 
remota. 
   Nesse contexto, Sérgio 
Garcia, Gerente Executivo de 
Recursos Humanos e docen-
te nos cursos de Adminis-
tração e Gestão de RH do 
Centro Universitário do Dis-
trito Federal (UDF), institui-
ção que pertence ao grupo 
Cruzeiro do Sul Educacional, 
analisa que o período poten-
cializou os casos de depres-
são, burnout, síndrome do 
pânico e outros adoecimen-
tos psicológicos. 
   “Estamos num momento 
que está exigindo muito das 
empresas em criar progra-
mas de acolhimento e acom-
panhamento dos colaborado-
res, seja pelo distanciamento 
ou pela inadaptabilidade ao 
modelo remoto. Teremos que 
chegar num ponto de equilí-
brio, pois todos estamos a-
prendendo com essa nova 
realidade. Não é somente a 
empresa que precisa realizar 
ações, mas o empregado 
também precisa buscar aju-
da para se adaptar”, sugere. 
   O especialista orienta às 
empresas e gestores, que no 
ambiente corporativo, sobre-
tudo no período de pande-
mia, a organização precisa 
estar atenta a esses aspec-
tos para não contribuir para o 
agravamento dos sintomas. 
   “Orientamos sempre às li-
deranças que conheçam 
bem suas equipes, identifi-
quem expectativas, interes-
ses, gostos, comportamen-
tos, para que o colaborador 
possa ser atendido de forma 
singular. Sugiro um cuidado-
so processo de gestão que 
minimize o impacto dessa 
pandemia nas pessoas, com 
uma  comunicação  interna 

Especialista em RH analisa o tema 
Saúde Mental no ambiente 

corporativo 

 
“Estamos num momento que 

está exigindo muito das 
empresas em criar programas 

de acolhimento e 
acompanhamento dos 

colaboradores, seja pelo 
distanciamento ou pela 

inadaptabilidade ao modelo 
remoto” 

inovadora, o uso de uma per-
sona, podcasts, entrevistas, 
webinars, lives, campanhas 
e tudo que possa aproximar 
mais a empresa dos seus 
empregados”, avalia. 
   O professor Sérgio analisa 
que é possível também, que 
as organizações trabalhem 
de forma criteriosa, e que te-
nham programas estrutura-
dos de saúde ocupacional. 
   “Essa área pode ser tercei-
rizada, mas com um acom-
panhamento sistemático do 
RH. Aqui temos um ponto ne-
vrálgico na organização, pois 
muitas empresas não têm in-
dicadores de medicina e se-
gurança, tais como: motivos 
de atestado médico por área, 
absenteísmo justificado e 
não justificado, etc. Esses in-
dicadores trazem muitas in-
formações para a implemen-
tação imediata de campa-
nhas, ações de ergonomia e/ 
ou saúde. Também devemos 
trabalhar muito próximos dos 
indicadores dos planos de 
saúde, para que possamos 
implementar ações de pre-
venção da saúde física ou e-
mocional. Observamos, nes-
ses casos, uma maior con-
centração de utilização por 
especialidades médicas, in-
ternação, pronto socorro, 
etc. O RH tem que efetiva-
mente monitorar tudo isso 
para que possa apoiar as 
pessoas no contexto organi-
zacional”, argumenta. ”, ar-
gumenta. 
   O especialista do UDF ava-
lia ainda, que esse acompa-
nhamento corporativo tem 
relação direta com maior 
produtividade ou motivação. 
   Essas são dicas de solu-
ções humanizadas que pre-
cisamos trazer para o ambi-
ente interno das organiza-
ções 
   Sérgio Garcia Gerente é E-
xecutivo de Recursos Huma-
nos e docente nos cursos de 
Administração e Gestão de 
RH do Centro Universitário do 
Distrito Federal (UDF). N 

Semana CANPAT Construção leva cultura prevencionista a 2,4 
milhões de trabalhadores 

Norminha 644, 07/10/2021 
      A indústria da construção 
gera, atualmente, 2,4 mi-
lhões de empregos formais 
no país, segundo dados do 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregado (Ca 
ged), do Ministério da Econo-
mia. Contudo, mais do que a-
brir novos postos de traba-
lho, é fundamental garantir 
saúde e segurança a todos 
esses trabalhadores, destaca 
o presidente da Comissão de 
Política de Relações Traba-
lhistas (CPRT) da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), Fernando 
Guedes Ferreira Filho. 
     Para fomentar o tema, a 
entidade promove, desde 
2017, a Campanha Nacional 
de Prevenção de Acidentes 
na Indústria da Construção 
(CANPAT Construção). Este 
ano, entre os dias 4 e 8 de 
outubro, de forma online, a 
Semana CANPAT Construção 
2021 está abordando temas 
como as novas Normas téc-
nicas que entrarão em vigor 
no início de 2022, especial-
mente a NR-18 (Segurança e 
Saúde no Trabalho na Indús-
tria da Construção) e o Pro-
grama de Gerenciamento de 
Risco (PGR), além de estimu-
lar o diálogo setorial levan-
tando discussões sobre as 
principais causas de aciden-
tes de trabalho e ações de 
combate à informalidade no 
setor. A abertura do evento 
teve a participação do minis-
tro do Trabalho e Previdên-
cia, Onyx Lorenzoni, e do 
presidente da CBIC, José 
Carlos Martins. 
   Realizado em parceria com 
a Inspeção do Trabalho (SIT), 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência, o Serviço Social 
da Indústria (SESI) e os Ser-
viços Sociais da Indústria da 
Construção  (Seconcis), o ob- 

 

jetivo do evento, segundo 
Fernando Guedes, é abrir o 
diálogo para promover uma 
cultura efetiva de prevenção 
de acidentes, estreitar o rela-
cionamento entre o setor 
produtivo e a fiscalização, a-
lém de gerar uma grande 
mobilização nacional com os 
representantes empresariais 
e de trabalhadores. 
   “O setor da construção e a 
inspeção do trabalho atuam 
em uma agenda comum, que 
busca melhorar as relações 
de trabalho, promover ações 
que visam garantir a saúde e 
a segurança do trabalhador, 
reduzir os índices de aciden-
tes, impulsionar a produtivi-
dade e fortalecer o setor na 
economia nacional. Obra se-
gura é obra produtiva. Obra 
produtiva é boa para o em-
presário, para o trabalhador e 
para o país”, enfatizou. 
   Para o presidente da CPRT, 
a ação conjunta com as prin-
cipais entidades que atuam 
pela Segurança e Saúde no 
Trabalho é referência na pre-
venção ao acidente de traba-
lho no país, garantindo a re-
dução de casos de acidentes 
na construção e tornando o 
ambiente de trabalho mais 
produtivo, saudável e seguro. 
“Hoje, nossa campanha está 
consolidada como símbolo 
da segurança e saúde no tra-
balho na indústria da cons-
trução e já alcançou mais de 
30 mil trabalhadores, empre-
sários e líderes do setor”,des 

 

tacou Fernando Guedes. 
   AÇÕES NAS ESCOLAS 
   A Semana CANPAT Cons-
trução 2021 ainda vai pro-
mover o Dia Nacional de Se-
gurança e Saúde nas Escolas 
DNSSE-Indústria da Constru-
ção, amanhã dia 8 de outu-
bro. Segundo Fernando Gue-
des, a iniciativa visa levar 
uma mensagem de preven-
ção alunos e futuros traba-
lhadores do setor. “Ir às es-
colas e realizar uma palestra 
ou exposição aos estudantes 
do 8º e 9º anos do Ensino 
Fundamental demonstra a 
necessidade da preocupação 
e cuidados com a segurança, 
não só em relação às ativi-
dades escolares, mas no dia 
a dia. Obviamente, quando 
se tornarem trabalhadores, 
esses jovens já terão a cul-
tura  prevencionista  enraíza- 

Inovação, tecnologia assistiva, 
trabalho e saúde para PCD´s 
foram temas debatidos na 9ª 

edição do LabTalk 
Norminha 644, 07/10/2021 
  “Inovação para um trabalho 
mais inclusivo é um tema 
muito importante e discutido 
na mídia, nos grupos cientí-
ficos e de pesquisa, e pela 
própria sociedade”, com es-
sa fala a diretora de Pesquisa 
Aplicada, Erika Benevides, a-
bre a 9ª edição do LabTalk.               
   Segundo a diretora, exis-
tem hoje especialistas tanto 
na área de tecnologia assis-
tiva quanto de novas tecno-
logias e de saúde, que agre-
gam no propósito do progra-
ma de inovação em Seguran-
ça e Saúde no Trabalho (SS 
T), uma inciativa do Labora-
tório de Inovação da Funda-
centro. “Esse é o escopo e a 
missão da instituição, que é 
produzir conhecimento e di-
fundir para dar subsídio às 
Políticas Públicas para um 
trabalho mais seguro, saudá-
vel e produtivo”, ressalta Be-
nevides. 
Na sequência, a diretora con-
vida o diretor de Inovação da 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado da Bahia (Fa 

da”, salientou. 
   A ideia é multiplicar a ex-
periência promovida pelo Sin 
duscon Chapecó (SC), que 
criou o programa “Sinduscon 
na Escola”. Iniciado em 
2018, a entidade realizou 
uma série de encontros com 
estudantes do 8º ano da rede 
municipal de ensino e alcan-
çou mais de 3 mil jovens da 
cidade, com palestras e a-
ções sobre prevenção de aci-
dentes. 
   “Temos muito orgulho de 
integrar iniciativas como es-
sa, que demonstram a con-
fiança que o setor vem con-
quistando com a sociedade. 
E isso, graças a tantos atores 
envolvidos, como Sindus-
cons e associações Brasil a 
fora, que desde o princípio a-
poiaram, disseminaram e in-
centivaram em suas locali-
dades as boas práticas de 
prevenção de acidentes. A-
gora queremos plantar essa 
semente da cidadania que 
vai acompanhar estes alunos 
por toda a vida e que cer-
tamente dará frutos, seja nas 
escolas, em casa, nas ruas e, 
futuramente, no trabalho, co-
mo empreendedores ou tra-
balhadores”, concluiu. N 

 
pesb), Handerson Leite. Hoje 
em dia, devido ao avanço tec-
nológico, as pessoas com de-
ficiência (PCD´s) estão sendo 
incluídas em diversas áreas, 
seja no trabalho, lazer e vida 
social.  
   Leite comenta sobre a área 
de tecnologia na saúde. “É 
preciso pensar nas tecnolo-
gias como um produto social 
que tem várias facetas”, diz. 
Para Handerson, é preciso 
entender que as novas tecno-
logias são fundamentais para 
oferecer independência as PC 
D´s, mas que também é im-
portante um olhar para as 
questões de saúde e segu-
rança que envolvem o uso 
das tecnologias. 
   O bate-papo completo e os 
debates sobre “Inovação pa-
ra um trabalho mais inclusi-
vo” estão disponíveis no Ca-
nal da Fundacentro no You 
Tube. N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=t_h4YxmEyWE
https://www.youtube.com/watch?v=t_h4YxmEyWE
https://www.youtube.com/watch?v=t_h4YxmEyWE
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Procura por vigilantes cresce no país. Conheça os pré-
requisitos para se tornar um profissional qualificado 

Norminha 644, 07/10/2021 
 Com a reabertura do comér-
cio e grandes centros empre-
sariais, a procura por profis-
sionais de segurança privada 
tem crescido no país. O moti-
vo é o aumento da circulação 
de pessoas, que gera a ne-
cessidade de mais pessoal 
para proteção em patrimô-
nios públicos ou privados.  
   O GRUPO GR, um dos ma-
iores do setor de segurança 
privada no Brasil, registrou 
aumento de 5% de contrata-
ções de profissionais e enfa-
tiza que a busca é por pro-
fissionais aptos a aprender 
cada dia mais e que enten-
dam a importância da fun-
ção.  
   “Força de vontade, deter-
minação, atenção aos deta-
lhes e respeito às pessoas 
são características que bus-
camos, além da formação 
em cursos preparatórios. No 
GRUPO GR, o primeiro passo 
é a pessoa entender o quanto 
sua função é importante para 
nós, para nossos clientes e 
para a sociedade. Acredita-
mos que entendendo o pro-
pósito, o profissional com-
preende melhor sua vocação 
para essa importante fun-
ção”, explica Paulo Marques, 
Diretor de Desenvolvimento 
Humano do GRUPO GR, es-
pecialista em segurança pri-
vada no Brasil. 
  Outro fator que conta na ho-
ra da contratação é a fami-
liaridade com a internet, uma 
vez que a pandemia acelerou 

a transformação digital - 
muitos processos seletivos e 
treinamentos têm sido reali-
zados online. Conhecimento 
em aplicativos e ferramentas 
tecnológicas são diferenciais 
para profissionais que procu-
ram recolocação ou estão em 
busca de uma nova oportu-
nidade no mercado de traba-
lho. 
   “Cada vez mais fazemos 
uso de ferramentas tecnoló-
gicas. Por isso, os profissio-
nais devem sempre acompa-
nhar o que há de novo para 
manter o nível de emprega-
bilidade, não só no GRUPO 
GR, mas no mercado de uma 
forma geral”, diz Marques. 
   Uma das inovações do 
GRUPO GR é a Universidade 
Corporativa (UniGR), colabo-
rativa e gratuita, disponível a 
todos os profissionais da em-
presa. A plataforma oferece 
programas de desenvolvi-
mento profissional, treina-
mentos online e presenciais, 
além de estudos variados co-
mo Consciência Situacional, 
Uso Progressivo da Força,Prá 

 

 

ticas Operacionais GR, Diver-
sidade e Inclusão, Passagem 
Segura de armamento, den-
tre outros. Além disso, o pro-
cesso de reciclagem possui 
uma grade adicional e exclu-
siva da empresa.  
    “Com a UniGR mantemos 
nosso compromisso de con-
tribuir para o aperfeiçoamen-
to dos nossos colaboradores 
por meio de treinamentos 
para inclusão digital, em es-
pecial para introdução e uso 
das nossas ferramentas”, 
destaca o Diretor de Desen-
volvimento Humano do GRU-
PO GR. 
   Marques também ressalta 
que o setor de segurança es-
tá cada dia mais inclusivo, 
em relação a orientação se-
xual, raça, idade, entre ou-
tros aspectos: “a troca é 
muito importante para que 
cada um possa adquirir o que 
o outro tem de melhor. Nós 
incentivamos a pluralidade 
de pessoas dentro da organi-
zação e reconhecemos os 
ganhos que isso traz para 
nós e para sociedade”. N 

 

Fundacentro participa de Congresso 
Mundial sobre SST 

Norminha 644, 07/10/2021 
     O XXII Congresso Mundial 
sobre Segurança e Saúde no 
Trabalho, da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), 
teve a participação da Fun-
dacentro. Realizado entre os 
dias 20 e 23 de setembro, de 
forma virtual, o evento teve 
como tema Prevenção na Era 
da Conectividade: Soluções 
globais para conseguir segu-
rança e saúde no trabalho 
para todos. Representantes 
de mais de 120 países esti-
veram presentes. 
   “Podemos considerar a 
participação da Fundacentro 
no evento como sendo de 
grande importância, já que 
se trata de um dos mais re-
levantes na área, permitindo 
ainda a avaliação de temas 
estratégicos no cenário atu-
al, além de possibilidade de 
se criar uma rede de conta-
tos com parceiros importan-
tes para o estreitamento de 
parcerias científicas, assim 
como uma maior visibilidade 
institucional”, afirma a dire-
tora de Pesquisa Aplicada da 
instituição, Erika Benevides. 
   A OIT organizou esta edi-
ção em conjunto com a Asso-
ciação Internacional de Se-
guridade Social (AISS), Insti-
tuto para Trabalho & Saúde 
(IWH) e Centro Canadense 
para Segurança e Saúde O-
cupacional (CCOHS). Segun-
do os organizadores, a medi-
da que o mundo se inter-
conecta cada vez mais gra-
ças às tecnologias de infor-
mação e comunicação, sur-
gem, ao mesmo tempo, de-
safios e oportunidades para 
proteger a saúde e seguran-
ça dos trabalhadores. Nesse 
sentido, o evento buscou a-
bordar inovações e o poten-
cial da cultura de prevenção 
para fomentar um movimen-
to global, que elimine as 
causas de acidentes e doen-
ças relacionadas ao trabalho. 
   “A luz da crise de Covid-19 
que todos enfrentamos, é 
mais urgente e importante do 
que nunca, convocar-nos e 
discutir os temas urgentes e 
críticos que esta crise criou”,  

 
Instituição realizou palestra e apresentou quatro pôsteres em 

simpósios 

afirma o diretor geral da OIT, 
Guy Ryder. O tema do con-
gresso, para ele, reflete uma 
nova realidade para muitos 
de nós: “confiar na conecti-
vidade para trabalhar e man-
ter nossas empresas en-
quanto se previne a propaga-
ção de Covid-19”. Também 
vai ao encontro da missão da 
OIT de proteger os trabalha-
dores contra os riscos de se-
gurança e saúde conhecidos 
e emergentes e de promover 
a prevenção de acidentes e 
adoecimentos no trabalho. 
   SIMPÓSIOS 
   O evento contou com 21 
Simpósios, que tiveram pa-
lestras de especialistas so-
bre cada tema, seguidas de 
bate-papo. O médico pneu-
mologista e pesquisador da 
Fundacentro, Eduardo Al-
granti, participou do Simpó-
sio 13 “Novas reflexões so-
bre a prevenção do câncer 
relacionado ao trabalho”, no 
dia 21 de setembro. Ele falou 
sobre a prevenção de doen-
ças relacionadas ao asbesto 
na América Latina. Também 
participaram como oradores 
especialistas da França, do 
Canadá e do Reino Unido. 
  Países da América Latina u-
saram amianto crisotila es-
pecialmente entre as déca-
das de 1980 e 2000. Algranti 
apresentou dados sobre o 
consumo de amianto e a o-
corrência de mortes por me-
sotelioma e câncer de pleura 
em alguns países. Em todo o 
mundo, 30% das mortes 
causadas por mesotelioma, 
tumor com alta fração atri-
buível à exposição ao asbes-
to, não são devidamente re-
gistradas. 

   No Brasil, de 1994 a 2008, 
houve 955 óbitos registrados 
por mesotelioma.  A estima-
tiva é que tenham ocorrido 
1400 casos no período. A 
partir da análise desses da-
dos e da aplicação de um 
modelo estatístico, chegou-
se a estimativa de 1911 mor-
tes por esse tumor entre 
2013 e 2030, com pico de 
ocorrência previsto para o 
período de 2021 a 2026. 
   Para a prevenção, o médi-
co destaca algumas ações 
importantes, como o acesso 
à informação, o treinamento 
de profissionais de saúde, o 
mapeamento de áreas con-
taminadas, o trabalho de vi-
gilância, o cálculo dos custos 
associados ao consumo e a 
mobilização por meio das as-
sociações de vítimas. 
   “No Brasil, organizações 
não governamentais de tra-
balhadores vítimas do ami-
anto foram fundamentais pa-
ra criar canais com o sistema 
de saúde e pesquisadores, 
para contrabalançar desin-
formação e iniquidades”, a-
firma Algranti. Esse processo 
resultou na decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
em proibir o uso do amianto 
no Brasil desde 2017. 
   PÔSTERES 
   O Congresso Mundial tam-
bém trouxe uma Exposição 
com mais de 400 pôsteres, 
oriundos de mais de 50 paí-
ses, relacionados aos temas 
dos Simpósios. A Fundacen-
tro foi responsável por 4 tra-
balhos. 
   Acesse a página do Con-
gresso e a programação. 

N 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.safety2021canada.com/
https://www.safety2021canada.com/
https://www.safety2021canada.com/program/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Norminha 644, 07/10/2021 
             Em definição, SAÚDE ...é o estado de 
equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu 
ambiente, o qual mantém as características 
estruturais e funcionais do organismo dentro 
dos limites normais para sua forma de vida e 
para a sua fase do ciclo vital. Desta forma, 
trazendo essa definição para o ambiente pro-
fissional, cabe as organizações (empresas), 
desenvolver ações para a promoção da saúde 
ocupacional, de forma que a ações estejam 
ligadas as diretrizes assertivas de antecipa-
ção. Com isso a organização (empresa), “de-
ve” estabelecer os parâmetros, fluxos, pro-
gramas e ações de antecipação necessárias 
em “de acordo”, com as necessidades indi-
viduais dos trabalhadores. É sabido que, há 
organização (empresa) desobrigada a consti-
tuição de equipe de saúde (médicos, enfer-
meiros, fisioterapeutas, ergonomistas, edu-
cador físico, entre outros), no entanto, é in-
trínseco a necessidade dos serviços, “sejam 
próprios e/ou prestadores de serviços”, para 
fluidez das ações.  Neste artigo iremos a-
bordar as prática de gestão de saúde que ser-
virão de direcionador para o planejamento da 
organização (empresa). 

 
   O elemento de “partida”, e norteador das a-
ções, é a existência do “Programa de Con-
trole Médico de Saúde Ocupacional, aos 
quais é o elemento base para gestão de ris-
cos ocupacionais. A diante ao assunto, é ne-
cessário que a equipe de saúde local ou ter-
ceirizada, garanta nas avaliações pré-admi-
sisonais, a busca de históricos de doenças, 
características clinicas, caracterização de PC 
D´s (pessoas com deficiência) e outras infor-
mações necessárias ao histórico laboral do 
trabalhador. 
   É importante ressaltar que, a avaliação clí-
nica inicial, deve ter como objetivo a iden-
tificação de condições clinicas, aos quais pos 

 

Gestão de SAÚDE 

suam potencial de agravo ou 
condição de risco ao labor do 
trabalhador, e não nos deixar 
o critério de avaliação, servir 
de “critério de seleção” (Di-
reito ao trabalho digno, é 
uma das principais oportuni-
dade do ser humano, diante 
da sociedade). 
   Na formatação e aplicação 
do PCMSO (Programa de Con 

trole Médico de Saúde Ocupacional), é im-
portante que o “time” de saúde da organi-
zação, tenho o programa estabelecido de 
forma clara, com especificação da diferen-
ciação de PREVENÇÃO a saúde ocupacional, 
e PROMOÇÃO a saúde do trabalhador, quando 
se optar em executar as duas ações. A dife-
rença entre os dois elementos, se destaca 
que o PCMSO (Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional), deve possuir ações e 
controle a PREVENÇÃO dos riscos de agravo a 
saúde laboral (agentes ocupacionais).  Ou-
trossim, é de livre opção da organização (em-
presa) incluir ações de PROMOÇÃO a saúde 
do trabalhador (programas de vacinação, 
campanhas de tabagismo/alcoolismo, co-
morbidades, etc...). Entretanto, deve estar 
esclarecido no documento base do PCMSO 
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocu-
pacional), de forma clara, para que os ele-
mentos não se tornem requisitos de moni-
toramento e controle legal. 
   De forma geral, a gestão de saúde deve es-
tender suas ações além do programa do PC 
MSO, de forma a implementar ações e me-
didas de ordem organizacional. Dentre estas, 
citamos a gestão de atestados, (com a  ava-
liação do médico do trabalho) Gestão Ergonô-
mica, Estudo epidemiológico (busca ativa e 
passiva), Análise de nexo causal, para gestão 
da mudança de tarefa (mudança de função 
para situações de agravo a questões ergo-
nômicas), investigação de causalidade para 
CID “M” e demais relacionados a ações crí-
ticas, efetivação e analise de resultados dos 
programas de proteção respiratória e prote-
ção auditiva, com objetivo da projeção de tra-
balhos e ações de controle, projetos para in-
centivação a manutenção e renovação dos 
ASOS (atestado de saúde ocupacional), e a 
analise global sistêmica do PCMSO, onde tra-
rá subsídios e evidência da evolução dos in-
dicadores de prevenção a saúde. 
   As ações de prevenção a saúde ocupacio-
nal, são permeadas por protocolos e diretri-
zes dos órgão nacionais e protocolos firma-
dos, porém é necessário entender que atua-
ção principal dos profissionais de saúde deve 
ser permeado ao tratamento individualizado, 
pois cada indivíduo possui características ú-
nicas, mesmo estando em ambiente laboral 
compartilhado.  
   Tratamento individualizado, é ser presente 
aos anseios e queixas do trabalhador, ter am-
biente de atendimento humanizado, confortá-
vel, saudável, propiciar ao trabalhador a har-
monia de estar sendo cuidado. (“Devemos a-
tender aos nossos pacientes, como se fosse 
um de nossos entes queridos...mãe”). 
   A gestão de saúde, juntamente com a in-
teração e demais áreas relacionadas, tem a 
oportunidade de tornar o desgaste físico e 
mental do trabalhador, em oportunidade de 
satisfação. A legislação de saúde existente, 
somada a dedicação e a persistência dos pro-
fissionais de saúde, é capaz de tornar gran-
des tarefas profissionais e atividades laborais 
saudáveis. (Texto original – Caio Tenedini) N 
    

Campanha Salarial dos Químicos da Força 
assegura reposição da inflação por dois anos 

Norminha 644, 07/10/2021 
  Trabalhadores do setor quí-
mico (data-base 1º de no-
vembro) conquistam acordo 
antecipado e inédito garan-
tindo o reajuste salarial de 
100% do INPC estimado para 
2021 e 2022  
   “A unidade dos Químicos 
da FEQUIMFAR/Força Sindi-
cal garantiu a conquista de 
uma proposta patronal ante-
rior à data-base de 1º de no-
vembro, valorizando o pro-
cesso de negociação coletiva 
e ação sindical. Diante do ce-
nário de crise econômica e a-
meaças a direitos, assegurar 
salários dignos, garantindo o 
poder de compra dos traba-
lhadores com reposição inte-
gral da inflação, e manter 
conquistas em Convenção 
Coletiva de Trabalho é um 
importante avanço.” (Sergio 
Luiz Leite, Serginho – Presi-
dente da FEQUIMFAR e 1º se-
cretário da Força Sindical).  
   Lideranças da FEQUIMFAR 
(Federação dos Trabalhado-
res nas Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas no Estado de 
São Paulo, entidade filiada à 
Força Sindical, CNTQ e In-
dustriALL) e Sindicatos filia-
dos avançaram nas negocia-
ções coletivas da Campanha 
Salarial e Social deste ano. 
   A Bancada dos Trabalha-
dores conquistou proposta 
patronal de reposição inte-
gral dos salários, com base 
no  índice  oficial  de inflação 

do país (INPC), no período de 
1/11/2020 a 31/10/2021 e 
1/11/2021 a 31/10/2022. 
   A coleta das assinaturas 
para firmar a Convenção Co-
letiva de Trabalho entre Sin-
dicatos filiados à FEQUIM 
FAR/Força Sindical e Grupo 
CEAG-10 da FIESP encerrou 
no dia 1º de outubro. 
   Destaques da Convenção 
Coletiva de Trabalho • Vigên-
cia: 2021 a 2023 
   01/11/2021 
   → Reajuste Salarial: 100% 
do INPC em todas as faixas 
salariais. 
   → Piso Salarial 
   Empresas com até 49 em-
pregados: reajuste de 100% 
do INPC 
   Empresas com mais de 49 
empregados: reajuste de 
100% do INPC 
   → PLR (Participação nos 
Lucros e/ou Resultados) 
   Empresas com até 49 tra-
balhadores 
   PLR no valor de R$ 1.080, 
   Empresas com mais de 49 
trabalhadores 
   PLR no valor de R$ 1.200, 
   → Teto: R$ 9.000,00 
   01/11/2022 
 
 
 

 

   → Reajuste Salarial: 100% 
do INPC em todas as faixas 
salariais. 
   → Piso Salarial 
   Empresas com até 49 em-
pregados: reajuste de 100% 
do INPC 
   Empresas com mais de 49 
empregados: reajuste de 
100% do INPC 
   → PLR (Participação nos 
Lucros e/ou Resultados) 
   Empresas com até 49 tra-
balhadores 
   Reajuste de 100% do INPC 
no valor da PLR 
   Empresas com mais de 49 
trabalhadores 
   Reajuste de 100% do INPC 
no valor da PLR 
   → Teto: reajuste de 100% 
do INPC 
   Além disso, a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) 
garante: 
   → Manutenção de todas 
as demais cláusulas da CCT 
de 2021/2023. 
   → Manutenção dos Gru-
pos de Trabalho, incorporan-
do cláusulas à CCT que já são 
consenso entre as bancadas 
patronal e profissional. 

N 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.kaefy.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 644, 07/10/2021 
  A Setsom Industria Eletrôni-
ca, localizada em Presidente 
Prudente/SP, realizou na últi-
ma semana de setembro o 
treinamento da Norma Regu-
lamentadora NR 35 para os 
colaboradores do setor de 
manutenção e T.I, que reali-
zam trabalhos em altura. 
   A capacitação foi dividida 
em duas turmas, e aconte-
ceu de 27 a 28 de setembro 
ao todo foi capacitado um to-
tal de 09 colaboradores. 
   A Norma Regulamentadora 
35, ou apenas NR 35, esta-
belece os requisitos mínimos 
de proteção para o trabalho 
em altura, envolvendo o pla-
nejamento, a organização e a 
execução. Ou seja, ela ga-
rante a segurança e a saúde 
dos trabalhadores envolvidos 
direta ou indiretamente com 
trabalhos em altura. 
   O conteúdo programático 
do treinamento inclui as nor-
mas e regulamentos aplicá-
veis ao trabalho em altura; a-
nálise de risco e condições 
impeditivas; riscos potenci-
ais inerentes ao trabalho em 
altura e medidas de preven-
ção e controle; montagem de 
sistema de cordas e trava-
quedas;  sistemas,  equipa- 

 

Stetsom Industria Eletrônica 
promoveu o treinamento de NR 
35 para servidores que realizam 

trabalhos em altura 

 
mentos e procedimentos de 
proteção coletiva; equipa-
mentos de Proteção Indivi-
dual para trabalho em altura: 
seleção, inspeção, conserva-
ção e limitação de uso; aci-
dentes típicos em trabalhos 
em altura, e condutas em si-
tuações de emergência, in-
cluindo noções de técnicas 
de resgate e de primeiros so-
corros, avaliação de PA. 
   As aulas teóricas ministra-
das no período da manhã e a 
parte prática, no período da 
tarde, conforme cronograma 
do curso. 

N 

 

Análise de causa raiz: como usá-la em SST 
Norminha 644, 07/10/2021 
     Não existe um sistema de 
segurança perfeito dentro de 
qualquer empresa. Por mais 
que a equipe de SST seja 
bem treinada e trabalhe de 
forma preventiva, a seguran-
ça dos colaboradores estará 
sempre suscetível a riscos de 
acidente e falhas. 
   Seja por erros operacio-
nais, problemas em equipa-
mentos, falhas de processo 
ou erro do colaborador, em 
algum momento poderá a-
contecer um acidente ou in-
cidente que será necessário 
uma análise minuciosa para 
tomar as medidas corretas. 
   Por isso, existem diversos 
métodos que ajudam o Pro-
fissional de SST a entender 
qual é a principal origem do 
problema. Um deles é a aná-
lise de causa raiz e é sobre 
ele que iremos falar neste ar-
tigo. 
   Vem comigo! 
   O QUE É ANÁLISE DE CAU-
SA RAIZ? 
   A análise de causa raiz (R 
CA) é um método usado para 
examinar e determinar qual 
foi a causa ou as causas de 
uma falha de segurança, aci-
dente ou algum outro pro-
blema relacionado a saúde e 
segurança no trabalho. 
   Existem inúmeras técnicas 
que podem ser utilizadas pa-
ra fazer a análise de causa 
raiz. As principais são: 
   - Gráfico de eventos e fato-
res causais; 
   - Análise de mudança; 
   - Análise de barreira; 
   - Diagramas de árvore; 
   - 5W2H ou 5 por quês; 
   - Análise de Pareto; 
   - Método de contar histó- 

Alliance Respiradores inaugura 
nova fábrica automatizada para 

máscaras PFF2/N95 
Norminha 644, 07/10/2021 
   Para atender a demanda do 
mercado nacional e também 
de olho nas exportações, a 
Alliance Respiradores inau-
gurou uma nova fábrica de 
produção de máscaras de 
proteção respiratória do tipo 
PFF2, similar à conhecida 
N95. A unidade está localiza-
da em Santana do Parnaíba, 
na Grande São Paulo. 
   A nova planta industrial 
conta com maquinário mo-
derno e linha de produção to-
talmente automatizada, e foi 
construída seguindo os mais 
elevados níveis de qualidade 
e certificação. 
   De acordo com o médico 
do trabalho Antonio Carlos de 
Almeida, diretor-presidente 
 
 
 

rias; 
   - Análise da árvore de fa-
lhas; 
   - Modos de falha e análise 
de efeito; 
   - Gráfico da realidade; 
   Todos eles partem do prin-
cípio que é: analisar o pro-
blema e determinar a raiz de-
le para que possam ser cria-
das soluções. 
   Apesar do RCA ser essen-
cial para criar ações correti-
vas para prevenção de aci-
dentes  e  riscos,  é  preciso 

 

que o Profissional de SST es-
teja sempre acompanhando 
as medidas implementadas 
para analisar se elas foram 
suficientes para corrigir o 
problema. 
   CONHEÇA OS PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS DA ANÁLISE DE 
CAUSA RAIZ 
   Utilizar a análise de causa 
raiz na sua empresa tem inú-
meros outros benefícios a-
lém de ajudar a descobrir a 
causa principal da falha de 
segurança. Ela também per-
mite que: 
   - Tenha um melhor alinha-
mento entre equipe de SST 
uma vez que todos estarão 
cientes dos problemas; 
   - Padronização de proces- 

da Alliance, os respiradores 
descartáveis da empresa in-
corporam tecnologia supe-
rior, sendo feitas a partir de 
uma manta tratada eletrosta-
ticamente. Isso garantiria 
uma proteção superior a 
94% contra o novo corona-
vírus. “As matérias-primas 
utilizadas trazem uma me-
lhor eficiência de filtragem 
para partículas e microrga-
nismos, garantindo uma ex-
celente proteção para a não 
transmissão da doença”, diz. 
   Além da área hospitalar, as 
máscaras PFF2 da Alliance 
são utilizadas em indústrias, 
serviços e no agronegócio, 
entre outros setores. Os pro-
dutos têm certificação do In-
metro e CA e Anvisa. N 

sos uma vez que as análises 
seguiram a mesma metodo-
logia para identificar as cau-
sas dos problemas. 
   - Tenha um esforço direci-
onado nas causas que real-
mente podem ocasionar em 
uma falha de segurança gra-
ças a sua análise profunda 
de cada possibilidade. 
   COMO FAZER UMA ANÁLI-
SE DE CAUSA RAIZ DE MA-
NEIRA EFICIENTE 
Independentemente de qual-
quer  técnica que  você esco-  

lha para fazer a análise de 
causa raiz de um problema, 
será preciso seguir as etapas 
abaixo: 
   1º passo: coleta de infor-
mações e dados: Selecionar 
o problema e coletar todas as 
informações relacionadas a 
ele. 
   2º passo:  registro:  Após  a  
coleta de informações é pre-
ciso registrar cada um para 
que fique organizado. 
   EXEMPLIFICANDO! 
   Para exemplificar a aplica-
ção da causa raiz vamos uti-
lizar como base de metodo-
logia a técnica dos 5 por-
quês. 
   Ela tem como principal ob-
jetivo o aprofundamento da 
questão através de questio-
namentos. Cada resposta co-
meça com um “por que” pa-
ra extrair a causa raiz de for-
ma mais profunda. 
   Apesar do nome se chamar 
5 porquês, a quantidade po-
de variar de acordo com a 
complexidade do problema. 
Em alguns casos com ape-
nas 3 porquês já é possível 
identificar, em outros casos é 
preciso realizar 50 pergun-
tas. 
   Vamos ao exemplo: 
   Um profissional que traba-
lha no forno de uma indústria 
de cerâmica desmaiou du-
rante o trabalho. 
   Com o problema identifica-
do, vamos ao 1º PORQUÊ:   
 

por que estou passando mal? 
   – Primeira resposta: Por-
que estou com dor de cabe-
ça. 
   – 2º porquê: Por que está 
sentindo dor de cabeça? 
   – Segunda resposta: Por-
que estou desidratado. 
   – 3º porquê: Por que está 
desidratado? 
   – Terceira resposta: Por-
que trabalho como forneiro e 
fico exposto  as altas tempe- 
raturas e como sinto muito 
calor,  preciso  me  hidratar 

constantemente. 
   – 4º porquê: Por que sente 
tanto calor? 
   – Quarta resposta: Porque 
eu não estava usando um 
Capuz Forneiro. 
   – 5º porquê: Por que você 
não estava usando um Capuz 
Forneiro? 
   – Quinta resposta: Porque 
o que a empresa oferece não 
é muito confortável e eu uti-
lizo “só de vez em quando”. 
   Neste exemplo, de maneira 
fictícia, foi possível após 5 
perguntas descobrir a causa 
raiz do problema que foi o 
uso impróprio de EPIs. Uma 
possível solução para evitar 
esse problema no futuro, a-
lém de garantir o equipa-
mento certo para função, é 
fornecer um treinamento pa-
ra que os funcionários utili-
zem os seus EPIs da forma 
correta. 
   A análise de causa raiz de-
ve fazer parte da rotina de to-
do o profissional de SST 
quando surgir o risco de um 
acidente de trabalho. Ao con-
seguir resolver a principal 
causa do evento de falha de 
segurança em questão você 
não resolverá apenas este 
problema, como também e-
vitará que outros apareçam.  
   Agora conte para mim! Vo-
cê já tinha ouvido falar sobre 
análise de causa raiz? N 

Pedro Bezerra 
SUPREMA 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://supremaluvas.com.br/analise-de-causa-raiz/?utm_campaign=analise_de_causa_raiz_como_usa-la_em_sst&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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de balanço inteligente de da-
dos e informações externas 
que podem ser alimentadas 
nas bases. Neste processo, 
estão englobados o inversor 
de frequência, útil para o 
controle de velocidade; a soft 
starter, que intervém na ten-
são de partida e causa me-
nos impactos no início da o-
peração; os relés inteligen-
tes, sistemas de gerencia-
mento de motores que con-
tam com alta capacidade de 
comunicação em rede e nu-
vem, úteis também para o 
desligamento seguro dos 
motores; e os disjuntores, re-
lacionados à energização, 
sendo possível eliminar des-
ligamentos desnecessários, 
receber antecipadamente 
um alarme de problemas po-
tenciais, reduzir o tempo de 
parada, isolar falhas de modo 
e distribuir ou equalizar as 
cargas enquanto o problema 
está sendo solucionado. 
   Nas palavras de Renato T. 
C. Gonçalves, engenheiro e- 
letricista da Schneider Elec-
tric, os CCMs, indicados em 

 
Na solução, o conjunto de engrenagens e demais peças é controlado por 
meio de balanço inteligente, garantindo o uso racional e sustentável dos 
recursos naturais, tanto para economizar energia elétrica quanto para 

reduzir o consumo de água nas fábricas. 

 
CURSO DE FORMAÇÃO DE 

INSTRUTOR DE NR33 
Trabalhador e Vigia de Espaço 

Confinado: 16 horas 
LOCAL: EAD/100% on-line ao vivo 

(Para profissionais com 
conhecimento prévio em NR33) 

HORÁRIO: 18:30 as 22:30 
TURMA CONFIRMADA PARA 

OUTUBRO: 25 a 28/10 
“Valor promocional para os 10 

primeiros inscritos” 
De R$1250,00 por R$812,50 (por 
pessoa) – Opção de parcelamento 

no cartão de crédito 
Conteúdo programático: 

a) Todo conteúdo normativo para 
trabalhador e vigia 

Didática e técnica de ensino 
Avaliação teórica e ensino 
CERTIFICADO COM ART 

BÔNUS: Suporte 90 dias grupo 
WhatsApp, Material para 

treinamento, 
1 ano de acesso ao curso 

DÚVIDAS: 
Whats: 19 98725-4325 

comercial@mctservicosesolucoes.
com.br 

www.mctconsultoria.com.br/shop 

nhecida, “gera um mundo no 
que os sistemas de fabrica-
ção virtuais e físicos coope-
ram entre si de uma maneira 
flexível a nível global”. 
   Então, hoje, graças à dis-
rupção tecnológica do CCM, 
está nas mãos das fábricas 
atingir ou não um novo nível 
de automação e funcionar de 
modo cada vez mais autô-
nomo. 
   Outra vantagem do CCM é 
que, devido ao processo ser 
digitalizado, a necessidade 
de interferência humana é 
reduzida. Com isso, os riscos 
para os colaboradores tam-
bém são menores. Vale des-
tacar que, de acordo com da-
dos do Observatório Digital 
de Saúde e Segurança do 
Trabalho, entre os anos de 
2012 e 2018, o Brasil re-
gistrou 16.455 mortes e 4.5 
milhões de acidentes. No 
mesmo período, gastos da 
Previdência com Benefícios 
Acidentários corresponde-
ram a R$ 79 bilhões. “Com 
os sensores e mecanismos 
do CCM, é possível evitar to-
dos os tipos de acidentes, 
aumentando a segurança 
dos funcionários”, finaliza 
Meneghetto Pio Alberti, ge-
rente comercial da Engerey 
Painéis Elétricos. N 

   Saiba mais: 

Norminha 644, 07/10/2021 
   Há 10 anos a NR 12 passou 
por uma grande revisão, re-
forçando a necessidade de a-
tualização das indústrias 
quando falamos em seguran-
ça nas operações. Entre a-
contecimentos, discussões, 
erros e acertos, fabricantes e 
usuários de máquinas en-
contraram na norma regula-
mentadora um conceito téc-
nico atualizado e mais mo-
derno sobre as práticas usa-
das nos países de primeiro 
mundo. 
   Entre as conquistas desta 
revisão da NR 12 está uma 
nova interpretação do que 
engloba segurança, levan-
tando a importância de di-
versos profissionais e em-
presas especializadas que 
auxiliam no entendimento, a-
perfeiçoamento e aplicação 
das exigências legais em 
máquinas e equipamentos, 
muitas vezes até abordando 
parâmetros jurídicos e técni-
cos para resolver problemas 
que ainda não haviam sido 
levantados anteriormente. 
Por isso, os especialistas ca- 
 

da vez mais buscam melho-
rar o conhecimento na reali-
zação dos trabalhos e apri-
morar a qualidade nas ava-
liações técnicas. 
   Além disso, a atualização 
da NR 12 mostrou aos pro-
fissionais da área a necessi-
dade de seguir a norma cor-
retamente, não apenas para 
garantir a integridade física 
dos operadores e segurança 
das operações, mas também 
atender aspectos legais que 
asseguram a continuidade 
dos trabalhos de forma regu-
lar. Falando tecnicamente, o 
legislador expandiu as alter-
nativas, possibilitando seguir 
uma norma técnica oficial 
ANBT NBR, normas técnicas 
internacionais ISO IEC ou, na 
ausência ou omissão destas, 
as normas Europeias tipo “C” 
harmonizadas.  
   O item principal da NR 12 
que merece uma atenção es-
pecial é a que aborda os sis-
temas de segurança em má-
quinas, imputando a respon-
sabilidade técnica ao profis-
sional habilitado em realizar 
a apreciação de riscos. É fun- 

Centro de Controle de Motores Inteligentes é alternativa para indústria 
deixar de ser a maior vilã do consumo de energia elétrica no Brasil 

  
damental que esta pessoa 
seja qualificada e com o re-
gistro no conselho de classe 
competente, aqui no caso 
definido pelo CREA-CONFEA, 
que regula o exercício do en-
genheiro de acordo com a 
formação técnica. 
   Ainda sobre o capítulo de 
sistemas de segurança, há 
uma conexão entre a obriga-
toriedade jurídica, responsa-
bilidade técnica e adequação 
à NR 12, que são todas as-
seguradas pelo profissional 
licenciado, que acima de tu-
do, deve se atentar aos com-
ponentes de segurança que 
fazem parte da implementa-
ção, fazendo assim as in-
dústrias seguirem rigorosa-
mente as especificações e 
certificações necessárias pa-
ra cada máquina e equipa-
mento. 

N 
SAIBA MAIS 

 

locais onde há grande núme-
ro de cargas que devem ser 
comandadas, são painéis e-
létricos que possuem equi-
pamentos para proteção, 
seccionamento e manobra 
de cargas onde estão conec-
tados os cabos provenientes 
das cargas. “Como cada 
componente é microproces-
sado, aceitando dados digi-
tais como entrada, saída e 
processamento, de acordo 
com as instruções armaze-
nadas em sua memória, ele 
traz em si mais inovação e 
sai na frente do que, três 
décadas atrás, uma empresa 
inteira fazia”, explica. 
   Vale lembrar que na pri-
meira revolução industrial, a 
máquina de vapor inventada 
por James Watt, em 1769, se 
estabeleceu como protago-
nista. Passados mais de dois 
séculos, a quarta revolução 
industrial permuta a anterior 
ainda  com  mais  robustez. 
Nas palavras de Klaus Sch-
wab, fundador do Fórum E-
conômico Mundial, a Indús-
tria 4.0, como também é co- 

Norminha 644, 07/10/2021 
O consumo de energia elétri-
ca no Brasil foi recorde em 
julho, atingindo 39.950 giga-
watts/hora (GWh), alta de 5, 
7% se comparado ao mesmo 
mês do ano passado, de a-
cordo com dados da Resenha 
Mensal da Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE), publi-
cada no dia 31 de agosto. A 
indústria foi a maior vilã, fa-
zendo com que o país tenha 
registrado, na pior crise hí-
drica da história, o maior 
consumo de eletricidade pa-
ra o mês de julho desde 
2014, uma elevação de 9,8% 
na comparação anual. 
   É claro que o maquinário 
pesado, essencial para a pro-
dução, modelagem e fundi-
ção de materiais, e todos os 
processos de fabricação, de-
pendem de energia fornecida 
por motores, elétricos em 
sua maioria, e que deman-
dam grande quantidade de 
energia para funcionar. Para 
reverter este cenário, muitas 
fábricas estão apostando no 
Centro de Controle de Moto-
res Inteligentes (CCM), que - 
graças aos seus dispositivos 
de partidas integradas inteli-
gentes, proteção e aciona-
mento dos motores de má-
quinas e equipamentos - é 
uma solução que promove o 
uso racional e sustentável 
dos recursos naturais, e as-
sim serve para a indústria 
tanto economizar energia e-
létrica quanto reduzir o con-
sumo de água. 
   Através do CCM, o conjunto 
de engrenagens e demais 
peças é controlado por meio 
 
 

NR 12: aliando questões técnicas e jurídicas 

 
 

 
 

http://www.norminha.net.br/
http://www.mctconsultoria.com.br/shop
http://www.engerey.com.br/paineis-eletricos/quadro-de-comando
https://nr12.schmersal.com.br/pagina.php?t=aliando-questoes-tecnicas-e-juridicas&utm_campaign=emkt_-_blog_2_outubro21&utm_id=rd_station&utm_medium=emkt&utm_source=blog_nr12_102021
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Com 
programa de 
saúde e bem-

estar, 
empresa 

reduz em 80% 
número de 

funcionários 
hipertensos 

 
Norminha 644, 07/10/2021 
     Por meio de um programa 
focado na saúde de seus fun-
cionários, de nome Saúde 
Bem-Estar, a PetroRio afirma 
ter reduzido drasticamente o 
número de colaboradores hi-
pertensos em seus quadros. 
Segundo a companhia de ó-
leo e gás, o índice caiu de 
27% para 4% de 2018 para 
cá. 
   O programa, que conta 
com atividades como shia-
tsu, fisioterapia e jiu-jitsu, te-
ve de ser remodelado du-
rante a pandemia e incorpo-
rou aulas em formato de li-
ves, como yoga e meditação, 
e palestras online. Passou 
também e dar mais atenção 
ao bem-estar mental dos 
funcionários, disponibilizan-
do consultas a psicólogos de 
maneira remota. 
   “Queríamos oferecer um 
serviço de excelência, colo-
cando à disposição do cola-
borador um conjunto de roti-
nas e intervenções cuidado-
samente elaboradas para au-
xiliá-lo a cuidar de seus mais 
importantes bens: a saúde e 
a qualidade de vida”, explica 
Anderson Rocha, Gestor de 
saúde e bem-estar da Petro 
Rio. 
   A efetividade do Programa 
Saúde & Bem-estar também 
é resultado de avaliações fí-
sicas e mentais criteriosas. A 
partir do histórico familiar e 
de testes cardíacos, de força, 
flexibilidade, entre outros, é 
possível realizar um diagnós-
tico completo e definir a me-
lhor estratégia para que o 
funcionário alcance seus ob-
jetivos. 
   De acordo com Rocha, aju-
dar o funcionário a cuidar da 
saúde não é mais visto como 
uma despesa, e sim como 
um investimento. Tanto que, 
desde 2018, a PetroRio não 
registra aumento nas taxas 
do plano de saúde, uma 
grande economia para a 
companhia. 

N 

Home office não retira responsabilidade do empregador 
em caso de acidente do trabalho 

Norminha 644, 07/10/2021 
Por Márcia Alyne Yoshida 
Em decorrência da pandemia 
de Covid-19 e a necessidade 
do distanciamento social, 
muitas empresas foram obri-
gadas a adotar o home office, 
tendo surgido dúvidas quan-
to à responsabilidade do em-
pregador nos casos de aci-
dente de trabalho ocorrido na 
residência do empregado. 
   Muito embora inexista le-
gislação específica sobre o 
assunto, o art. 6º da CLT es-
clarece que “não se dis-
tingue entre o trabalho rea-
lizado no estabelecimento do 
empregador, o executado no 
domicílio do empregado e o 
realizado a distância”, ou se-
ja, o home office está sujeito 
às mesmas regras do tra-
balho realizado nas depen-
dências das empresas. 
   Assim, a ele aplica-se o 
disposto no art. 157, inciso II, 
da CLT, que impõe às em-
presas o dever de “instruir os 
empregados, através de or-
dens de serviço, quanto às 
precauções a tomar no sen-
tido de evitar acidentes do 
trabalho ou doenças ocupa-
cionais”. 
   Aplicável também o artigo 
19, §1º, da Lei 8.213/1991, 
que determina que “a em-
presa é responsável pela a-
doção e uso das medidas co-
letivas e individuais de pro-
teção e segurança da saúde 
do trabalhador”, sendo res-
ponsabilidade do emprega-
dor zelar pela segurança do 
ambiente de trabalho dos 
empregados em home office. 
   Reforçando a responsabili-
dade do empregador, o Mi-
nistério do Trabalho divulgou 
a Nota Técnica 17/2020 indi-
cando diretrizes a serem ob-
servadas pelas empresas a 
fim de garantir a proteção de 
teletrabalhadores e trabalha-
dores em home office. 
   De se concluir, portanto, 
que o deslocamento do local 
de trabalho para a residência 
do empregado não retirou do 
empregador o dever de zelar 
pela saúde dos empregados 
e pela manutenção de um 
ambiente de trabalho seguro, 
continuando ele responsável 
pela orientação, treinamento 
e fiscalização quanto ao 
cumprimento das medidas 
de saúde e segurança do tra-
balho. 
   Dessa forma, muito embo-
ra a responsabilidade pelo a-
cidente de trabalho seja, em 
regra,  subjetiva e dependa 
da comprovação da culpa da 
empresa, os acidentes ocor- 
 
 

ridos na residência do em-
pregado durante o desem-
penho da atividade profissio-
nal, bem como a doença o-
cupacional decorrente do 
ambiente de trabalho inade-
quado, serão de responsabi- 
lidade do empregador, tendo 
os empregados em home of- 

fice os mesmos direitos que 
teriam caso sofressem o a-
cidente ou desenvolvessem a 
doença ocupacional nas de-
pendências da empresa. 
   A jurisprudência sobre o 
assunto ainda é escassa, 
mas o TRT da 24ª Região, ao 
julgar o Recurso Ordinário nº 
0024280-79.2016.5.24.000 
2, entendeu que “O labor 
prestado em domicílio, a e-
xemplo do teletrabalho, não 
exime o empregador da fis-
calização das condições la-
borais, especialmente quan-
to à ergonomia (art. 75-E da 
Lei Consolidada – CLT), pois 
a redução dos riscos ine-
rentes ao trabalho constitui 
garantia constitucional do 
empregado e dever do em-
pregador (inciso XXII do art. 
7º da Carta Suprema e nas 
normas constantes da Con- 
venção 155 da Organização 
Internacional do Trabalho, in-
corporada ao ordenamento 
jurídico nacional e, portanto, 
integrante do bloco de cons-
titucionalidade,  pois diz res- 
peito ao direito fundamental 
à saúde e à segurança do 
trabalhador, integrando o de-
ver geral de proteção do em-
pregador, pois ao criar, or-
ganizar e dirigir a empresa, o 
empresário ou empregador 
gera não apenas riscos eco-
nômicos  do  negócio,  mas 
também para a segurança 
das pessoas que laboram em 
benefício da organização.” 
   A Justiça também analisou 
o caso de uma promotora de 
vendas que escorregou na 
escada de sua casa e fra-
turou o pé quando saía para 
realizar trabalho externo. A 
empresa alegou que o aci-
dente foi doméstico e não re-
lacionado à atividade profis-
sional. No entanto, o TRT do 
Pará reconheceu e o TST 
manteve o acidente de traba- 
lho, por entender que “No 
caso, é perfeitamente possí-
vel reconhecer a casa como 
local  do  seu  trabalho,  haja 
 

vista que ali executava fun-
ções relacionadas com seu 
emprego”, tendo ainda cita-
do o exemplo do digitador 
que trabalha em casa e por 
conta do trabalho excessivo é 
vítima da síndrome do túnel 
do carpo e “deve ser prote-
gido  da  mesma maneira  do  

 

que aquele que executa o o-
fício dentro da empresa.” 
(RR-32400-96.2009.5.08.00 
04) 

 
   Assim, levando-se em con-
sideração os inúmeros dis-
positivos legais de proteção 
ao empregado, bem como o 
entendimento dos Tribunais, 
de se concluir que, excetu-
ando-se os casos de culpa 
exclusiva do empregado e a-
cidente doméstico, o empre-
gador é sim responsável pelo 
acidente de trabalho ocorrido 
na residência do trabalhador 
em home office. 
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Revista CIPA 

“OIT estima que 4% do PIB do 
mundo é gasto por conta dos 
acidentes de trabalho”, diz 

Patruni na Semana CANPAT 
Norminha 644, 07/10/2021 
     O segundo dia da Semana 
CANPAT Construção 2021 
contou com uma palestra so-
bre as principais causas de 
acidentes na indústria da 
construção. O palestrante e 
auditor-fiscal do Trabalho, 
Rubens Patruni Filho, apre-
sentou dados sobre o tema e 
fez diversas comparações 
entre os números do Brasil e 
de outros países, como Es-
tados Unidos e Reino Unido. 
O encontro foi moderado pelo 
diretor-executivo da Associa-
ção Nacional da Indústria de 
Material de Segurança e Pro-
teção do Trabalho, Raul Ca-
sanova. 
   “Muito mais do que falar 
sobre acidente de trabalho, 
vamos fazer uma reflexão do 
que são as causas principais, 
sendo elas diretas e estrutu-
rais”, disse Patruni. O espe-
cialista ainda alertou para 
uma grande subnotificação 
nos dados de acidentes e do-
enças ocupacionais no país. 
   Segundo ele, a Organiza-
ção Internacional do Traba-
lho (OIT) estima que 4% do 
PIB do mundo é gasto por 
conta dos acidentes de tra-
balho. “É um gasto enorme 
com relação a acidentes, 
porque nós temos jovens se 
acidentando. Essa forma de 
trabalho fica parada e há um 
custo para repor essa força. 
Há também um custo para 
tratar essas pessoas”, afir-
mou. 
   Segundo dados da Classifi- 

 

cação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), no ano 
de 2020 no setor da cons-
trução, 29,3% dos acidentes 
aconteceram na construção 
de edifícios seguidos por 7,9 
% na instalação e manuten-
ção elétrica, 7,5% na cons-
trução de rodovias e ferro-
vias, e 5,9% em incorpora-
ções de empreendimentos i-
mobiliários. 
   Além disso, o auditor-fiscal 
apresentou os dados de ocu-
pações e disse que a maioria 
dos acidentes ocorrem com 
os serventes (23,7%), segui-
do dos pedreiros (8,8%), ele-
tricista de instalações (4,8%) 
e eletricista de manutenção 
(4,3%). 
   De acordo com ele, as prin-
cipais causas de óbitos na 
indústria da construção em 
2019, segundo a classifica-
ção do INSS, foram: aprisio-
namento (28,8%), queda (25, 
4%), impacto (25%) e cho-
que elétrico (11,4%). 
   Sobre as autuações da ins-
peção do trabalho direta-
mente em empresas da in-
dústria da construção em 
2020, o ranking foi: 1º falta 
de proteção coletiva contra 
queda; 2º sistema GR em 
andaime; 3º abertura de piso; 
4º treinamento. 
   Patruni também discorreu 
sobre as causas estruturais, 
que podem levar a acidentes: 
informalidade, trabalhadores 
sem capacitação, normas 
defasadas, falta de informa-
ções, de estrutura e de fis-
calização. 
  Sobre legislação, Patruni a-
firmou que existem novas 
normas que entrarão em vi-
gência em 03/01/22, que en-
globa o Gerenciamento de 
Riscos Ocupacionais (GRO), 
que de forma alinhada com a 
ISO 45001 tem como base 
processo de melhoria contí-
nua. Dentre elas estão: Iden-
tificar os perigos, avaliar os 
riscos e determinar medidas 
de controle; Implementar as 
medidas de controle; Monito-
rar todo o processo em rela-
ção aos objetivos de SST; To-
mar as medidas para melho-
ria contínua e alcançar os re-
sultados pretendidos. 

 
   Assista ao painel na ínte-
gra! 

N 
    

 

http://www.norminha.net.br/
https://revistacipa.com.br/home-office-nao-retira-responsabilidade-do-empregador-em-caso-de-acidente-do-trabalho/
https://www.youtube.com/watch?v=YpY7LEwRQHs
https://www.youtube.com/watch?v=YpY7LEwRQHs
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Dia do Tecnólogo: homenagem aos profissionais e 
valorização pelo mercado 

Norminha 644, 07/10/2021 
  Você sabia que o número de 
cursos superiores da catego-
ria de tecnólogo cresceu 
mais de 60% entre 2009 e 
2019? Segundo dados do 
Censo da Educação Superior 
de 2019, a modalidade hoje 
é a mais procurada por quem 
busca uma formação rápida 
e voltada para a prática pro-
fissional. 
  Curioso para conhecer mais 
a fundo sobre o que faz um 
tecnólogo? Confira o texto a 
seguir e saiba por que esse 
tipo de profissional é cada 
vez mais exigido – e valori-
zado. 
   QUANDO SURGIU A MODA-
LIDADE DE CURSOS TECNÓ-
LOGOS? 
   Apesar de ganhar fama nos 
anos 2000, os cursos de tec-
nólogo foram criados ainda 
nos anos 70. A demanda sur-
giu da necessidade de pro-
fissionalizar jovens talentos 
para o setor produtivo, que 
naquela época estava pas-
sando por um crescimento a-
celerado.  
   Com a necessidade cada 
vez maior de mão de obra 
qualificada, as universidades 
brasileiras passaram a ofere-
cer uma modalidade de ensi-
no voltada para a prática pro-
fissional em detrimento do 
ensino mais acadêmico. A-
pesar da criação longínqua, a 
regulamentação do tecnólo-
go ocorreu apenas em 2007. 
   A partir de 2008, o merca-
do de ensino viu um “boom” 
de procura pelos cursos da 
modalidade tecnólogo e hoje 
eles podem ser cursados de 
diversas formas: à distância, 
com grades flexíveis e por 
turnos. Não há mais descul-
pa para se formar com quali-
dade e pronto para o merca-
do de trabalho. 
   O QUE FAZ UM TECNÓLO-
GO? 
   Mas afinal, o que faz um 
profissional formado em tec-
nólogo? A primeira informa-
ção que precisa ficar clara é 
a respeito do reconhecimen-
to como curso superior. As-
sim como a modalidade de 
bacharelado, o diploma de 
tecnólogo tem validade no 
mercado e o mesmo peso 
como formação acadêmica. 
   O tecnólogo é um profissio-
nal especializado em deter-
minada área, que possui a 
qualificação necessária para 
atuar em uma área específi- 
ca do mercado. A formação 
pode ser voltada tanto para 
áreas de exatas como de hu- 

 
Celebrado em 6 de outubro, o Dia do Tecnólogo tem como objetivo homenagear o 

profissional formado em cursos técnicos, além de debater a importância dessa modalidade 
para o avanço da valorização no mercado de trabalho. 

manas, não se restringindo a 
cursos de tecnologia – aten-
ção para não confundir os 
termos! 
   QUAIS SÃO AS DIFEREN-
ÇAS ENTRE TECNÓLOGO E 
BACHAREL? 
   O Dia do Tecnólogo surgiu 
da busca cada vez mais fre-
quente por uma formação de 
qualidade. Se você está inte-
ressado nesse tipo de curso 
superior, é natural que sur-
jam algumas dúvidas. São 
três as principais caracterís-
ticas que diferem uma cate-
goria da outra: 
   TEMPO DE DURAÇÃO 
   A principal diferença entre 
tecnólogo e bacharel se dá 
pela duração: enquanto o pri-
meiro trata de cursos com a-
té 2 anos de duração, o ba-
charelado é comumente cur-
sado entre 3 e 6 anos, a de-
pender da especialização es-
colhida. Se você busca uma 
formação eficaz e rápida, o 
tecnólogo é a melhor esco-
lha. 
   MATRIZ CURRICULAR 
   Outro ponto que se destaca 
no tecnólogo é o seu objetivo, 
e consequentemente sua 
matriz curricular. Criada para 
atender a uma demanda es-
pecífica, ela tende a ser mais 
focada na prática profissional 
– enquanto a de bacharelado 
trata de conteúdos mais a-
brangentes e teóricos. 

 
   CLASSIFICAÇÃO 
   Uma característica sutil 
que difere os cursos tecnólo-
gos e os bacharelados é a 
classificação, que pode ser 
observada nos portais das 
universidades. Enquanto 
uma faculdade longa trata de 
áreas clássicas do conheci-
mento, como Humanas, Bio-
lógicas e Exatas, o tecnólogo  
 

foca na função do serviço, 
como Gestão, Segurança, 
Processos. 
   QUAIS SÃO OS CURSOS DE 
TECNÓLOGO? 
   O Dia do Tecnólogo serve 
não só para homenagear os 
profissionais formados em 
cursos do tipo, mas também 
contribuir para uma maior 
valorização a longo prazo. E 
quando falamos em especia-
lidades propriamente ditas, a 
notícia não poderia ser mais 
positiva: há cada vez mais 
opções disponibilizadas pe-
las universidades. 
   Segundo dados do Catálo-
go Nacional de Cursos Supe-
riores de Tecnologia, criado 
pelo MEC, há pelo menos 
135 áreas de especialização 
diferentes na modalidade 
tecnóloga espalhadas pelo 
Brasil. É possível se especi-
alizar por meio de uma for-
mação de até 2 anos em di-
versas carreiras. As mais 
procuradas são: 
   - Gestão de Negócios; 
   - Produção tecnológica e 
industrial; 
   - Desenvolvimento de pes-
soas; 
   - Processos de infraestru-
tura; 
   - Saúde; 
   - Segurança; 
   - Turismo, hospitalidade e 
lazer; 
   - Armazenamento de da-
dos; 
   - Controle fiscal; 
   - Logística; 
   - Marketing e comunica-
ção; - Gestão financeira. 
   Vale lembrar que todas es-
sas nuances variam de área 
para área, o que significa que 
é possível encontrar diversas 
formações diferentes depen-
dendo da demanda profissio-
nal. Um curso de gestão fi-
nanceira pode se tornar ain-
da mais específico caso seja 
voltado para o setor rural, por 
exemplo. 
 
 

   A VALORIZAÇÃO DO TEC-
NÓLOGO NO MERCADO DE 
TRABALHO 
   Como você pode perceber, 
a especialização tecnólogo 
abre portas para diversos se-
tores, e não apenas para os 
campos de tecnologia. Foi-se 
o tempo que esse tipo de for-
mação era desvalorizado pe-
lo mercado, que hoje busca 
profissionais cada vez mais 
capacitados para funções 
específicas. 
   Enquanto o bacharelado é 
focado no campo acadêmico 
– seja para atuar em licen-
ciatura, seja para setores de 
pesquisa –, o tecnólogo é 
voltado para a necessidade 
de mão de obra especializa-
da. Literalmente, para quem 
precisa colocar a mão na 
massa. 
   Com um mercado de tra-
balho cada vez mais compe-
titivo, cresce a busca por es-
pecializações constantes. E é 
nesse momento que um cur-
so tecnólogo leva vantagem 
sobre o bacharel, já que é 
mais curto e pode se encai-
xar de maneira mais prática 
numa rotina que precisa 
mesclar estudos e trabalho. 
   O profissional formado em 
tecnólogo tende a “furar a fi-
la” no mercado de trabalho, 
já que, em teoria, tende a sair 
da universidade já pronto pa-
ra trabalhar. Com o mercado 
cada vez mais dinâmico, 
a valorização do tecnólogo é 
um caminho natural em nos-
sos dias.   
   CONCLUSÃO: Práticos, rá-
pidos e eficientes, os cursos 
da modalidade tecnólogo 
vêm ganhando cada vez 
mais espaço nas universida-
des brasileiras. Além de fa-
cilitar a busca por uma for-
mação superior de qualida-
de, eles contribuem para 
uma maior profissionalização 
– e consequentemente valo-
rização no mercado.CASHME 
 

 
Norminha 644, 07/10/2021 
Precisamos de um pouco de atenção nesse tema, por se tratar 
de dúvida recorrente de muitos segurados, pois a Constituição 
Federal prevê que nenhum benefício que substitua o salário 
de contribuição ou rendimento do trabalho, será inferior ao va-
lor do salário mínimo, logo, o Valor da Pensão por morte tam-
bém não poderá, entretanto, A COTA familiar do benefício, es-
sa sim poderá ser fixada em valor inferior ao salário mínimo.  
Lembrando que estamos falando para segurados vinculados 
ao INSS.  
 

TEXTO: ADVOGADO E PARCEIRO: RHOBSON LUIZ ALVES 
(OAB-SP 275.223) E ASSISTENTE JURÍDICO ROBERTO 

TEIXEIRA JUNIOR 

Gestão das empresas coloca a 
saúde mental em pauta 

Norminha 644, 07/10/2021 
         A importância da saúde 
mental vem sendo discutida 
desde o início da pandemia, 
e no universo corporativo não 
foi diferente. De acordo com 
um estudo publicado pela 
Capita, 79% dos colaborado-
res ouvidos relataram ter so-
frido estresse no ambiente 
de trabalho nos últimos 12 
meses, e 47% acreditam que 
sentir estresse e ansiedade 
durante o trabalho é normal. 
   Muitas empresas vêm per-
cebendo a necessidade de 
trabalhar a saúde mental de 
seus funcionários, de modo 
que 67% das empresas já o-
ferecem programas de assis-
tência, de acordo com a pes-
quisa realizada pela Wella-
ble. 
   Porém, alguns setores ain-
da caminham devagar na e-
laboração destas medidas. 
Gislaine Zorzin, diretora ad-
ministrativa e de novos negó-
cios na Zorzin Logística, a-
ponta que no setor de trans-
porte rodoviário de cargas o 
tema é pouco discutido. “O 
maior desafio que vejo é a 
questão de a empresa se co-
locar como um suporte e o 
colaborador entender que 
pode se apoiar na organiza-
ção quando tiver algum pro-
blema”, fala. 
   Como uma forma de assis-
tir seus colaboradores, a Zor-
zin Logística  vem adotando 
 
 

 
algumas práticas, como a in-
clusão no programa de trei-
namento algumas palestras 
abordando a importância de 
seguir uma alimentação sau-
dável e praticar exercícios fí-
sicos. 
   A preocupação com o emo-
cional dos funcionários fez 
com que líderes e gestores 
começassem a buscar solu-
ções para os problemas en-
frentados no cotidiano de tra-
balho. Para isso, é necessá-
rio quebrar paradigmas de 
que a saúde mental é única e 
exclusivamente responsabili-
dade de um só indivíduo. 

 
   “Na transportadora, acre-
ditamos que o controle de 
jornada tem impacto direto 
na saúde mental do colabo-
rador. Por isso, levamos mui-
to a sério paradas para des-
canso e descanso intrajorna-
da, isso possibilita que o mo-
torista viaje descansado e 
sem a pressão do sentimento 
de urgência”, acrescenta 
Gislaine. N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.cashme.com.br/blog/dia-do-tecnologo/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Semana CANPAT: Construção avalia os impactos 
imediatos da nova NR-18 no setor 

Norminha 644, 07/10/2021 
A nova NR-18, aprovada por 
unanimidade pelas bancadas 
do governo, dos trabalhado-
res e dos empregadores, en-
trará em vigor no dia 3 de já-
neiro de 2022 e impactará 
profundamente a gestão de 
segurança do trabalho no se-
tor da construção. O tema foi 
um dos destaques do primei-
ro painel do segundo dia da 
Semana CANPAT Construção 
2021, na terça-feira (05/10), 
com a participação de repre-
sentantes dos trabalhadores, 
dos empregadores e da fis-
calização. 
   A Norma Regulamentadora 
nº 18 trata da Segurança e 
Saúde no Trabalho na Indús-
tria da Construção. O painel 
foi coordenado pelo presi-
dente do Sindicato dos Téc-
nicos de Segurança no Tra-
balho no Estado da Paraíba 
(SINTEST-PB), Nivaldo Bar-
bosa, e também tratou do 
Programa de Gerenciamento 
de Risco (PGR) e do Sistema 
de Proteção Individual Contra 
Quedas (SPIQ). 
   Ao comparar o atual texto 
da NR-18 e o que entrará em 
vigor no início do próximo a-
no, o auditor do Trabalho, 
Flávio Nunes, ressaltou que, 
apesar da redução significa-
tiva de itens na norma, de 40 
para 17, não houve redução 
dos princípios de segurança 
do trabalho. 
   O texto vigente está basea-
do nos princípios da precau-
ção e da prevenção na regu-
lamentação de segurança no 
trabalho. Além desses, o no-
vo texto também leva em 
consideração o princípio da 
primazia da realidade. “O 
texto atual diz como você 
deve fazer. O novo texto leva 
em consideração a verdade 
real, o que de fato está o-
correndo. A lógica do novo 
texto é projeto. Projetar solu-
ções para os canteiros de o-
bras”, frisou Nunes 
   Para o auditor, o novo texto 
exigirá mais maturidade pro-
fissional na sua implemen-
tação. “Embora a nova NR-
18 ofereça mais liberdade, 
ela exige mais responsabili-
dade”, salienta, reforçando 
que o novo texto, por ser 
mais simples, menos buro-
crático e mais leve, vai per-
mitir que as pequenas em-
presas incorporem a cultura 
de segurança e prevenção. 
   Salientou ainda que o Ane-
xo I da nova NR-05, que trata 
da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) 
 
 
 

 

no setor da construção, tam-
bém entrará em vigor no pró-
ximo ano. 
   PGR X PCMAT 
   A engenheira e gerente de 
Segurança do Seconci-MG, 
Andreia Kaucher, sinalizou 
que percebe uma certa difi-
culdade na transição do Pro-
grama de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na In-
dústria de Construção (PC 
MAT) para o Programa de 
Gerenciamento de Risco (PG 
R), que passa a ser obriga-
tório nos canteiros de obras. 
   Ressaltou que o PGR tem 
que ser elaborado por profis-
sional legalmente habilitado 
em segurança e saúde no 
trabalho e implementado sob 
responsabilidade da organi-
zação. 
   Além de contemplar as exi-
gências previstas na NR-01, 
deve conter, entre outros, o 
projeto da área de vivência 
do canteiro de obras e de 
eventual frente de trabalho, 
em conformidade com o item 
18.5 desta NR, e projeto e-
létrico das instalações tem-
porárias, ambos elaborados 
por profissional legalmente 
habilitado. 
   “Para quem vai começar 
uma obra em janeiro de 
2022, já deve começar com 
o PGR, alertou a gerente de 
segurança. 
   Kaucher alertou ainda que 
“o PCMAT existente das o-
bras iniciadas até 31/12/ 
2021 terá validade até o tér-
mino da obra a que se refere, 
porém terá que possuir in-
terface compatível para al-
bergar os riscos das presta-
doras de serviços (contrata-
das) e seus respectivos in-
ventários de riscos”. 
   Já o vice-presidente da Fe-
ticon-SP e membro da CTPP, 
Robinson Lemos, tratou das 
exigências da NR-18 para o 
Sistema de Proteção Indivi-
dual Contra Quedas (SPIQ). 
Destacou,  entre  outros,  os 

sistemas projetados para a 
conexão do Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) para 
trabalho em altura para: re-
tenção de queda, restrição 
de movimentação, acesso 
por corda, sistemas passivos 
e composto por fixação (de-
finitiva ou temporária), dis-
positivos de ancoragem e 
meios de captura (corda ou 
cabo de aço). 
   Robinson Lemos enfatizou 
a importância da capacitação 
dos trabalhadores. “Peço aos 
trabalhadores que partici-
pem das capacitações e dos 
treinamentos, cumpram os 
procedimentos operacionais 
e questionem às empresas, 
obra ou profissionais de SST 
quando o SPI não for com-
pleto”, disse, enfatizando 
que os trabalhadores tam-
bém são importantes na ges-
tão de segurança e saúde 
nas obras. 
   A Campanha Nacional de 
Prevenção de Acidentes na 
Construção (CANPAT Cons-
trução), de iniciativa da CBIC, 

TRT da 4ª Região (RS) reconhece 
vínculo empregatício entre 

fonoaudióloga e clínica médica 
Norminha 644, 07/10/2021 
  Conforme o processo, a au-
tora precisou abrir uma pes-
soa jurídica para ser contra-
tada. No entanto, os desem-
bargadores identificaram, no 
caso, os requisitos para a ca-
racterização da relação de 
emprego: pessoalidade, su-
bordinação, não eventualida-
de e onerosidade. 
   Em primeiro grau, o reco-
nhecimento do vínculo em-
pregatício foi negado na 4ª 
Vara do Trabalho de Gravataí 
(RS). A fonoaudióloga, então, 
interpôs recurso ao Tribunal. 
Referiu que trabalhou para a 
clínica de maio de 2014 a de-
zembro de 2016, com exclu-
sividade e cumprimento de 
horários determinados. 
   Na defesa, a empresa argu 

desde 2017, combina esfor-
ços com os principais atores 
da Segurança e Saúde no 
Trabalho: o Serviço Social da 
Indústria (SESI), os Serviços 
Sociais da Indústria da Cons-
trução (Seconcis) e a Ins-
peção do Trabalho (SIT). 
   Fruto dessa conjugação de 
esforços e com o apoio da 
Fundacentro foi produzido o 
Livreto da Nova NR-18, com 
informações objetivas e cla-
ras sobre as principais alte-
rações introduzidas na nor-
ma. A publicação está dis-
ponível no site da CBIC. 
   Assista os detalhes no ca-
nal da CBIC no YouTube e 
participe da Semana CANPAT 
da Construção até sexta-fei-
ra (08/10) e acompanhe os 
painéis técnicos sobre temas 
relevantes para o setor, em 
parceria com a Inspeção do 
Trabalho (SIT), do Ministério 
do Trabalho e Previdência, o 
Serviço Social da Indústria 
(SESI) e os Serviços Sociais 
da Indústria da Construção 
(Seconcis). N 

mentou que não havia víncu-
lo empregatício com a recla-
mante. Alegou que foi firma-
do contrato de prestação de 
serviços fonoaudiológicos, 
como autônoma. E que a au-
tora recebia recebia por pro-
dução, conforme a realização 
dos exames.  
   Porém, conforme testemu-
nhas ouvidas na ação, havia 
apenas uma pessoa para su-
bstituir a profissional. Além 
disso, a agenda da autora era 
pré-estipulada de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 14h, 
sem pausa para o almoço. A-
inda de acordo com os de-
poentes, a empresa cobrava 
relatórios e o cumprimento 
de horários. Também havia 
subordinação à gerente do 
estabelecimento. N 

Uso de celular e notebook 
fornecidos por empresa não é 

suficiente para reconhecimento de 
regime de sobreaviso em Goiás 

 
Decisão é do TRT da 18ª Região (GO) 

Norminha 644, 07/10/2021 
  Acórdão da Segunda Turma 
do Tribunal Regional do Tra-
balho da 18ª Região (GO) 
confirmou sentença que ne-
gou sobreaviso a supervisor 
de vendas por portar celular 
e notebook fornecidos por 
empresa comercializadora 
de sementes do sudoeste 
goiano. O autor do processo 
não conseguiu provar na jus-
tiça que ficava à disposição 
do trabalho de segunda a do-
mingo, 24 horas por dia, du-
rante os anos do contrato 
conforme alegado na inicial.  
   Segundo o relator do acór-
dão, desembargador Paulo 
Pimenta, embora o trabalha-
dor tivesse celular corporati-
vo e também notebook da 
empresa, ele não era subme-
tido ao controle patronal por 
esses instrumentos. Restou 
comprovado no processo que 
o supervisor tinha liberdade 
para fazer a sua progra-
mação de trabalho e que a 
empresa não monitorava o 
período de atuação de forma 
a comprometer seus dias de 
descanso. 
   LIBERDADE 
   A decisão confirmou a sen-
tença do juiz Pedro Henrique 
Barreto de Menezes, da 1ª 
Vara do Trabalho de Rio Ver-
de. Na decisão, o magistrado 
afirma que a simples exis-
tência de celular e/ou note-
book fornecidos pelo empre- 
gador ao empregado não é 
suficiente para o reconheci-
mento do regime de sobrea- 

 

viso. “O sobreaviso é uma si-
tuação legal específica, em 
que a parte trabalhadora se 
vê privada de sua liberdade, 
devendo estar pronta e dis-
ponível para atender chama-
dos. A parte autora não com-
provou que permanecia nes-
te estado a todo instante, du-
rante anos, como alegado, o 
que, ademais, beiraria o im-
possível”, destaca a senten-
ça. 
   O acórdão ressaltou a apli-
cação da súmula 428 do TST: 
“SOBREAVISO APLICAÇÃO A-
NALÓGICA DO ART. 244, § 2º 
DA CLT (redação alterada na 
sessão do Tribunal Pleno re-
alizada em 14.09.2012)  – 
Res. 185/2012, DEJT divul-
gado em 25, 26 e 27.09. 
2012 – I – O uso de ins-
trumentos telemáticos ou in-
formatizados fornecidos pela 
empresa ao empregado, por 
si só, não caracteriza o regi-
me de sobreaviso. II – Consi-
dera-se em sobreaviso o em-
pregado que, à distância e 
submetido a controle patro-
nal por instrumentos telemá-
ticos ou informatizados, per-
manecer em regime de plan-
tão ou equivalente, aguar-
dando a qualquer momento o 
chamado para o serviço du-
rante o período de descan-
so”. 
   Aplicada a norma, e na fal-
ta de provas no processo, o 
pedido do autor foi negado. 

N 
Fonte: TRT da 18ª Região (GO) 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9544964
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/

