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Normas de Higiene Ocupacional 
serão revisadas em 2022 

Fundacentro estabelece procedimentos 
para a elaboração e revisão das NHOs 

que justifiquem a antecipa-
ção ou postergação do cro-
nograma de revisão; identifi-
cação de tema relacionado à 
segurança e saúde no traba-
lho que demande alteração 
emergencial de uma NHO; e 
outros motivos que exijam a 
alteração do cronograma, 
mediante despacho motiva-
do pelo Diretor de Pesquisa 
Aplicada da entidade. 
   Ainda conforme o docu-
mento, fica aprovado, para o 
ano de 2022, o calendário de 
revisão de todas as NHO e-
xistentes, conforme publica-
do no Anexo I: NHO 05, 06, 
09 e 10: 1º Trimestre; NHO 
01, 02, 03 e 04: 2º Trimestre; 
e NHO 07, 08 e 11: 3º Tri-
mestre de 2022. 
   Esta Portaria entra em vi-
gor no dia 01/112021. 
   Texto completo aqui. N 

Norminha 646, 21/10/2021 
   Fábio Arruda manteve uma 
coluna por várias edições a-
qui na Norminha e hoje 
com muito orgulho estamos 
divulgando mais uma de 
suas obras em benefício à 
SST. E vai ser o próprio Ar-
ruda que irá fazer a apresen-
tação: 
   “É com um orgulho que 
não cabe no peito, que venho 
compartilhar oficialmente, o 
resultado do nosso projeto 
colaborativo.  
   Um livro com 168 cases 
práticos de sucesso em SST, 
onde participaram mais de 
150 profissionais seletos en-
tre gestores e especialistas 
na área de QSMS do Brasil e 
outros países em um esforço 
compartilhado para deixar 
um legado. 
   Juntos, estratificamos nos-
sos conhecimentos/experi-
ências em uma obra genuína 
 
 

 
de carinho e cuidado em um 
livro com mais de 1.300 pá-
ginas, se consagrando como 
um dos maiores livros do 
segmento e já se apresen-
tando como uma fonte biblio-
gráfica relevante para disse-
minação e ampliação de SST 
no Brasil.  
   Enfim está disponível o 
“Manual de lições Aprendi-
das em SST” publicado pela 
Editora Nelpa e organizado 
por mim e meu amigo Alvaro 
Domingues MSc. Parabéns a 
todos os coautores. 

Profissionais de Segurança do Trabalho lançam 
Livro Manual de Lições Aprendidas em SST 

 

4º Seminário UDOP 

Só as feras 
da Bioenergia 
Norminha 646, 21/10/2021 
        O 4º seminário UDOP de 
Inovações acontecerá entre 
os dias 10 e 25 de novembro 
com formato 100% Virtual, 
100% Interativo, 100% Gra-
tuito e 100% Inovador. Se-
rão, ao todo, 22 painéis de 
debates com as melhores i-
novações voltadas para o se-
tor sucroenergético. 
  O evento contará com abor-
dagens sobre as principais 
tecnologias que visam au-
mentar a competitividade e 
produtividade do setor da bi-
oenergia. Um exército de pa-
lestrantes, moderadores e 
debatedores se juntarão para 
a realização do Maior Semi-
nário Técnico de Inovações 
do Setor. 
   CLIQUI AQUI faça sua ins-
crição gratuita e tenha mais 
informações. N 

Norminha 646, 21/10/2021 
    Foi publicada no último dia 
15 de outubro, no Diário Ofi-
cial da União, a Portaria nº 
675, de 6 de outubro de 
2021, que estabelece os pro-
cedimentos para a elabora-
ção e revisão das Normas 
Técnicas de Higiene Ocupa-
cional (NHO). O documento 
foi assinado pelo presidente 
da Fundacentro, Felipe Mê-
molo Portela. 
   As NHO são normas técni-
cas elaboradas pela Funda-
centro para orientação de 
profissionais, pesquisadores 
e higienistas ocupacionais 
quanto às técnicas, metodo-
logias, instrumentos e proce-
dimentos para identificação, 
avaliação e controle dos ris-
cos ambientais. Estas nor-
mas não estabelecerão limi-
tes ocupacionais, limites de 
tolerância, critérios de carac-
terização de insalubridade ou 
nocividade de agentes físi-
cos, químicos ou biológicos. 
   De acordo com a Portaria, 
a Fundacentro estabelecerá 
um cronograma quinquenal 
de revisão das NHO existen-
tes. Este cronograma poderá 
ser revisto nas seguintes hi- 
póteses: solicitação do Mi-
nistério do Trabalho e Previ-
dência; publicação de ato 
normativo que faça referên-
cia à NHO existente; publica-
ção de estudos, normas téc-
nicas ou guias de referência, 
nacionais  ou  internacionais, 

Seminário considera lei de Florianópolis um marco pelo fim do uso do amianto no Brasil 

 
 

 

maior para que as empresas 
que trabalham com o mate-
rial possam encerrar as ativi-
dades de modo adequado. 
   Já o  presidente  da Associ- 
ação Brasileira dos Expostos 
ao Amianto – Abrea, Eliezer 
de Souza, que esteve pre-
sente no seminário, lembra-
se da importância de se olhar 
para o passivo ambiental do 
amianto. “Um debate amplo 
e democrático.  Tema que 
envolve a saúde do trabalha-
dor e a contaminação do me-
io ambiente, está presente 
nas telhas e caixa d’água, a-
feta a população como um 
todo”, disse. 
   A lei de Florianópolis condi-
ciona a aprovação de cons-
trução, reconstrução, ampli- 

   Baixe gratuitamente o ebo-
ok pelo link: 
   https://lnkd.in/dM3xhBWr 
 Mas, se você prefere livro fí-
sico, já está disponível tam-
bém nas livrarias e lojas on-
line: CLIQUE AQUI. 

N 
 
 

ação, reforma e traslado no 
município à apresentação de 
comprovação da inexistência 
de quaisquer tipos de amian- 
to no empreendimento.  “Que 
esse material seja substituí-
do e sua remoção seja ade-
quada. Hoje não se justifica 
mais sua utilização. Há ou-
tras fibras não prejudiciais à 
saúde. A Lei de Florianópolis 
é uma iniciativa muito im-
portante”, disse o presidente 
do CREA/SC (Conselho Regi-
onal de Engenharia e Agro-
nomia), Carlos Xavier, duran-
te o evento. 

 

   Os participantes do semi-
nário consideraram o Projeto 
de Santa Catarina como um 
piloto, primeiro do Brasil se 
dispondo a coibir o uso e de-
finir a destinação do amianto 
já existente nas construções. 
A partir dele, segundo os de-
batedores, haverá a noção do 
manejo mais adequado. Mas 
alertaram que isso passa não 
só pela remoção, mas tam-
bém pela conservação e iso-
lamento, o que requer em-
presas especializadas. 

N 
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Norminha 646, 21/10/2021 
        A Lei Municipal 10.607/ 
2019, de Florianópolis – SC, 
ganhou destaque em setem-
bro deste ano quando a Fun-
dação Jorge Duprat Figueire-
do, de Segurança e Medicina 
do Trabalho – Fundacentro, 
órgão do governo federal do 
Brasil, vinculado ao Ministé-
rio da Economia, realizou o 
Seminário on-line “Remoção 
do Amianto: os desafios de 
Florianópolis na aplicação da 
Lei Municipal 10.607/2019″, 

reunindo profissionais da á-
rea de Segurança e Saúde no 
Trabalho – SST e especialis-
tas em saúde do trabalhador. 
   Em novembro de 2017, o 
Supremo Tribunal Federal – 
STF proibiu o comércio e uso 
de amianto no Brasil. O pro-
duto, também conhecido por 
asbesto, é usado na fabrica-
ção de telhas e caixas d’água 
e é responsável pelo surgi-
mento de câncer em quem o 
manipula ou tem proximida-
de com essas pessoas. 
   A legislação da capital ca-
tarinense é importante, se-
gundo os especialistas, por 
ser pioneira. Apesar da deci-
são do STF, não há leis espe- 
cíficas para a remoção do a-
mianto, mas há um conjunto 
de normas nesse sentido. 
   A questão também ganhou 
atenção em 2019 quando o 
governador de Goiás, Ronal-
do Caiado (DEM) sancionou 
uma lei que autoriza a extra-
ção e exportação do amianto 
crisotila no Estado sob a ale-
gação que a legislação, apro-
vada pela Assembleia Legis-
lativa de Goiás, tem o objeti-
vo de preservar empregos 
daqueles que lidam com o 
amianto,  além  de dar  prazo  

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-675-de-6-de-outubro-de-2021-352343528
https://www.udop.com.br/seminario/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=4-Seminario-UDOP-de-Inovacoes-Programacao-Disponivel
https://lnkd.in/dM3xhBWr
https://loja.umlivro.com.br/manual-de-licoes-aprendidas-em-sst-6115939/p
https://revistacipa.com.br/seminario-considera-lei-de-florianopolis-um-marco-pelo-fim-do-uso-do-amianto-no-brasil/
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
https://www.abho.org.br/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs
https://www.anatest.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br
https://anent.org.br/
https://animaseg.com.br/animaseg/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anest.org.br/
http://www.norminha.net.br/default.asp
http://www.radios.com.br/play/11332
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
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O mundo mudou 
Norminha 646, 21/10/2021 
A Sustentabilidade parte de 3 pilares importantes, Econômico, 
Social e Ambiental. 
   Na economia encontra-se a transparência contábil, perfor-
mance e objetivos financeiros... 
   Na parte ambiental, a energia, água, efeito estufa e todos os 
outros âmbitos de meio ambiente e, 
   A parte social/Pessoas, o investimento comunitário, políti-
cas públicas, CONDIÇÕES DE TRABALHO, Segurança e etc... 
   Bem diferente do que as pessoas imaginam quando asso-
ciam a sustentabilidade somente a parte de meio ambiente, 
ela está inclusa em tudo e deve ser considerada. Além, de 
que, para que seja viável nos dias de hoje, ela precisa ser: 
Fácil, acessível e atrativa.  
   E o que eu gostaria de falar com vocês aqui hoje é que o 
mundo mudou, a sustentabilidade é uma macrotendência que 
vem acontecendo de 7 anos pra cá e se fortalecendo muito, a 
pandemia acelerou mais ainda esse processo e nós tivemos 
uma grande movimentação do mercado financeiro apoiando 
essa questão de tal forma a ponto de só investir seu dinheiro 
em empresas que tiverem o relatório de sustentabilidade. Fa-
zendo com que o mercado seja movimentado, afinal, essas 
grandes empresas que tem capital aberto e estão na bolsa, 
como, Scania, Ambev e Mercedes, elas começam a cobrar 
seus fornecedores, que consequentemente cobram seus ou-
tros fornecedores menores, em relação a parte econômica e 
também social, seja na parte de saúde, segurança, melhoria 
nas condições de trabalho, seja na parte de equipamentos ou 
no desenvolvimento de práticas menos nocivas no trabalho.  
   Criando assim essa movimentação desde 2020, que se es-
tende por todo o setor, mobilizando empresas e grandes e pe-
quenos fornecedores. Despertando cada vez mais a preocu-
pação da sustentabilidade no mundo dos negócios. 
   Além disso, a geração Z e os millennials que terão o poder 
de compra até 2030, afirmam que só irão consumir produtos 
e serviços de empresas que tenham, seus valores, a questão 
ética e ambiental bem definidos e claros. 
   O mundo mudou e você está sendo convidado a reconstruir 
ele. N 
 
 
 
 
  

 

Norminha 646, 21/10/2021 
     Todos líderes desejam ter 
uma equipe engajada, pro-
dutiva, comprometida com 
suas metas e entregando os 
melhores resultados para o 
negócio. Afinal, o resultado 
do time é um reflexo da qua-
lidade do trabalho desenvol-
vido por seu líder. 
   O que muitos não sabem é 
que, para ter um time de su-
cesso, entre outras habilida-
des, é fundamental ter uma 
comunicação eficaz. Isso 
porque, é através da comuni-
cação que ocorre a troca de 
ideias, que conseguimos 
compartilhar desejos e pen-
samentos. 
   Sem isso, fica impossível 
ser entendido, muito menos 
conseguir que outras pes-
soas desempenhem as tare-
fas da forma que a gestão 
deseja. 
   Pensando no poder que a 
comunicação possui, trouxe-
mos neste texto um conteúdo 
que irá te ajudar a melhorar a 
comunicação com os traba-
lhadores e adquirir resulta-
dos de sucesso. 
   Líderes, vejam o que vocês 
irão encontrar, nesta leitura: 
   - Importância da comuni-
cação com a equipe 
   - Dicas para a melhorar a 
comunicação 
   Importância da comunica-
ção com a equipe 
   A comunicação clara e ins-
piradora mostra uma lideran-
ça forte e assertiva. Esse é 
um atributo essencial para o 
sucesso dos resultados. 
   Certamente, a comunica-
ção eficaz contagia pessoas, 
não deixa dúvidas dos pro-
cessos e aproxima o time. 
Por isso, uma liderança pre-
cisa ter essa habilidade, pois 
esse aspecto é muito impor-
tante na realização das ativi-
dades, no engajamento e no 
entrosamento do time. 
   Caso você não tenha essa 
habilidade forte, não se preo-
cupe. Veja as dicas que se-
paramos abaixo para te aju-
dar. 
   6 Dicas para a melhorar a 
comunicação 
   1. Seja verdadeiro 
   É importante que os líderes 
transmitam a verdade para 
seu time. E não há como fa-
zer isso falando mentiras. 
   Dessa forma, seja verda-
deiro com seu time, compar-
tilhe suas ideias, valores e 
dificuldades. Mostre como 
você entende seus desafios e 
quais estratégias utiliza para 
superá-los, distanciando a 
imagem de liderança superi-
or e arrogante.  

Como os líderes podem se comunicar melhor com a equipe de trabalho? 

 

 

   Por isso, escute sua equi-
pe, peça sugestões e mostre 
como você está aberto para 
entender os anseios do time. 
  Além de aproximar seus co-
laboradores, você vai conse-
guir extrair valiosos insights 
para resolver os processos 
diários de maneira mais as-
sertiva. 
   6. Tenha a atitude que você 
espera do time 
  Por fim, seja o exemplo. Po-
de parecer clichê, mas ne-
nhuma comunicação é as-
sertiva se você pode algo que 
nem você mesmo cumpre. 
Desse modo, seja o que você 
proponha a sua equipe. 
 Se você deseja um time pon-
tual? Seja também. Se ne-
cessita de mais engajamen-
to? Também esteja engajado   
Com certeza, suas atitudes 
mostrarão uma comunicação 
não verbal, que também é 
valiosa. N Realizarte 

   2. Se inclua nos discursos 
   Outra forma de melhorar a 
comunicação é se incluindo 
nos discursos. Assim, ao in-
vés de mostrar como “a e-
quipe” pode fazer uma tarefa 
melhor, diga como “nós po-
demos fazer” com que isso 
melhore. 
   Dessa forma, você mostra-
rá que também está aberto a 
aprender e aprimorar seu 
trabalho. 
   3. Seja acessível e fale de 
forma clara 
   Um dos piores tipos de lí-
der é o inacessível. Que não 
tem tempo para as deman-
das do time e que, ao se co-
municar, utiliza palavras re-
buscadas e difíceis de ser 
compreendidas por todos. 
   Por isso, seja objetivo, fale 
com uma linguagem que to-
dos, independente da esco-
laridade, possam entender. 
Até porque, isso será uma 
precondição para ser atendi-
do, interpretado e ter as me-
tas realizadas. 
   4. Atrele o trabalho ao de-
senvolvimento pessoal 
   Muitos líderes têm dificul-
dades para cobrar a produti- 

PROGRAMAS SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
 TODO SÁBADO: “A VÓZ DO SESMT” 

      DAS 10 ÀS 11 HORAS - COM ALFREDO LUIZ 

 TODO SÁBADO “JUSTIÇA NO SESMT” 
      DAS 11 ÀS 13 HORAS COM SYLVIO SILOMAR 

 RÁDIO SESMT1 TODO DIA, 24 HORAS POR DIA 
CLIQUE NOS LINKS ACIMA OUÇA E PARTICIPE 

vidade dos funcionários. Uns 
pelo excesso de autoridade e 
outros pela falta de firmeza e 
objetividade. 
   De fato, autoritarismo não 
cabe mais nos métodos de 
gestão atuais. E se um líder 
deseja que o que ele manda 
seja atendido, precisa mos-
trar valor no que propõem 
não só para a empresa, mas 
também para o funcionário. 
   Dessa forma, alie sempre a 
melhora de produtividade 
com o desenvolvimento pes-
soal. Mostre as habilidades 
que seu colaborador conse-
guirá com a demanda e co-
mo isso pode ser útil dentro e 
fora da empresa. 
   5. Saiba escutar e peça su-
gestões 
   A comunicação é uma tro-
ca e se comunicar também é 
escutar. A fala de apenas um 
interlocutor não constitui um 
diálogo e sim um monólogo. 

http://www.norminha.net.br/
https://www.kaefy.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://realizartepalestras.com.br/como-os-lideres-podem-se-comunicar-melhor-com-a-equipe-de-trabalho/
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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ATO OU CONDIÇÃO 
INSEGURA 

Norminha 646, 21/10/2021 
 “Ato” {exercício da faculdade de agir ou 
o seu resultado; aquilo que se faz ou se 
pode fazer}, “Ato Inseguro” {são as ma-
neiras como as pessoas se expõem, 
consciente ou inconscientemente, a ris-
cos de acidentes}. 
   “Condição” {estado de uma pessoa ou 
coisa}, “Condição Insegura” {são aque-
las que compreendem a segurança do 
trabalhador: falhas, defeitos, irregulari-
dades técnicas e carência de dispositi-
vos de segurança que colocam em risco 
a integridade física e/ou a saúde das 
pessoas e a própria segurança das ins-
talações e equipamentos} 
   Aí está a situação. Corriqueiramente é 
dito, na busca das causas do acidente 
de trabalho, que o fator determinante 
para a ocorrência foi o Ato Inseguro ou 
Condição Insegura. De modo geral essa 
“classificação”, atende as análises e 
conclusões de fato. Entretanto, a ocor-
rência de um evento de Acidente, está 
muito além da classificação de “A” ou 
“B”.  
   A expressão ATO ou CONDIÇÃO de in-
segurança, remete ao entendimento 
que a situação de acidente, foi oriunda 
da “falha humana” ou decorrente da au-
sência ou insuficiência de segurança no 
ambiente. Nesta forma de pensar, é 
possível  induzir as  ações de  controle, 
por meio de gestão da consequência ao 
indivíduo (advertência, demissões), ou 
mesmo ao tratamento imediatista na a-
dequação local, da máquina, estrutura e 
outros. 
   Quando se faz uma análise de causas  
e  prevenção sistêmica, baseada nos 
conceitos organizacionais, FATORES 
HUMANOS, FATORES DE GERENCIA-
MENTO E FATOR AMBIENTE, é possível 
diagnosticar que a considerável parte 
dos eventos, estão ligados ao planeja-
mento organizacional, insuficiente ou 
inexistentes. 

 
https://www.todamateria.com.br/tempos-modernos-filme-
chaplin/ 

   O trabalhador, no ingresso da ativida-
de laboral, é um elemento dotado de ha-
bilidades, anseios e pronto a seguir as 
diretrizes e demandas operacionais/or-
ganizacionais. Contudo, quando esse 
trabalhador é submetido as ações orga-
nizacionais insuficientes ou mal estabe-
lecidas, se torna um indivíduo com o-
portunidade de exposição e práticas de 
risco de forma não intencional.  
   É fato afirmar que o ser humano, vive  

rotineiramente 
com ativadores 
sociais, cogniti-
vos, psicológicos, 
fisiológicos e ope-
racionais, que 
propiciam a baixa 
percepção dos 
riscos e a exposi-
ção direta a pos-
sibilidade de aci-
dentes. Portanto, 
é  de  se  entender 

que a prática de ações independente, 
gerador de acidentes, não está ligada 
diretamente ao trabalhador “querer” 
praticar o “Ato Inseguro”, e sim está li-
gado diretamente a ausência ou insu-
ficiência do planejamento sistematizado 
das tarefas, ambiente e estrutura. 

 
   No entanto, é necessário citar que pa-
ra o fechamento do ciclo da prevenção, 
cabe a organização desenvolver práti-
cas, métodos e planejamento para a 
Gestão dos Fatores de Gerenciamento e 
Ambiente, que irão culminar diretamen-
te as práticas organizacionais de pre-
venção. 

 
   Para o fator gerenciamento, é ne-
cessário que a organização tenha de 
forma clara e objetiva a padronização de 
tarefas, processos, com a caracteriza-
ção de pontos críticos, sejam estes em 
forma de procedimento operacional pa-
drão (POP), orientação visual (cartazes, 
legendas, mapas, outros), demarcações 
de isolamento, limitações de acesso, 
capacitação especifica a função/ativi-
dade, orientação por Diálogos de se-
gurança, campanhas, de modo que o 
trabalhador siga as ações e padrões 
previamente desenvolvidos, estabeleci-
dos e divulgados, não permitindo que as 
tomadas de ações dos trabalhadores, 
sejam não sistematizadas e inseguras e 
de origem pessoal. Desta forma, é pos-
sível garantir que diversos itens dos ga-
tilhos do Fator Humano, são anulados. 
   No tocante Fator Ambiente, é neces-
sária que seja garantida a segurança de 
forma que o trabalhador, tenha a o-
portunidade de laborar em ambiente sa-
lubre e com ausência de riscos poten-
ciais. Para isso, deve –se garantir a e-
xistência de planejamento estrutural de 
engenharia e desenvolvimento, para di-
agnóstico precoce, tratamentos e ma-
nutenções. Nesta condição falamos da 
existência do Gerenciamento de Mudan-
ça e Projetos, que desde de a concepção 
a materialização dos processos, máqui-
na e ambiente, se contemple ações, re- 

 GATILHOS – FATORES HUMANOS 
SOCIAIS – Relações interpessoais com subordinados ou lideres 
diretos ou indiretos, feedback de performance inadequado:  
COGNITIVOS - Falta de experiência/conhecimento/orientação 
/Compreensão /crenças/ procedimentos claros; manuais técnicos 
de difícil entendimento. 
PSICOLÓGICOS- Conflitos familiares; problemas pessoais; baixa 
autoestima; clima organizacional; exigência acima da capacidade 
da pessoa; ambiente psicologicamente agressivos 
FISIOLÓGICO - Problemas de saúde; sono; alimentação; 
ergonomia; uso de medicamentos; situação limite; deficiência 
visual; cansaço/ desgaste físico; Temperatura no local de trabalho. 
OPERACIONAIS -  Competência / conhecimento / Treinamento 
inadequado; pouca experiência na tarefa / Falta / Falha de 
Habilitação / Treinamento; Empregado Novo / Novo na Função/ 
Desconhecimento do Risco; Ciclo de trabalho fora da sequência/ 
Ritmo acelerado da tarefa. 

 

 

quisitos e características de proteção. 

 
 http://www.blogletras.com/2011/04/tempos-modernos-
de-charles-chaplin.html 

   Inclui-se ainda a disponibilidade de 
ferramentas, equipamentos, máquinas 
em conformidade as atividades e po-
tenciais de riscos exposto. Se imple-
mentado e mantido, plano de manu-
tenção preditivas, preventivas e correti-
vas, com gerenciadores, matriz de po-
tencialidade de riscos, com ações pla-
nejas com criticidade de priorização, é 
possível garantir a evolução da preven-
ção de acidentes. 
   No âmbito do fator ambiente, não ha-
verá condições de riscos, no ambiente, 
se a dedicação a antecipação de riscos 
e condições potenciais, foram prioriza-
das e implementadas, antes da disponi-
bilização do ambiente ao trabalhador.  
   De forma geral, é recomendado que 
no momento despendido para avaliação 
de situações de incidentes e/ou aciden-
tes, seja amplificada as variáveis dos 
elementos fatores humanos, fatores de 
gerenciamento e fator ambiente, de mo-
do que as causas estratificadas, sejam 
claras e que ações mitigadoras sejam 
implementadas e mantidas. 
   Portanto, a relação entre Ato ou con-
dição insegura, não estão ligados dire-
tamente a culpabilidade do indivíduo ou 
falha da máquina, mas sim a Gestão or-
ganizacional em desenvolver e aplicar 
métodos, programas e recursos, para 
garantir a antecipação dos riscos, com 
controles e ações, de modo a garantir 
ao trabalhador o ambiente seguro. N 

Especialista conta como a falta de 
produtividade pode levar a perda de 

bons funcionários 
Norminha 646, 21/10/2021 
     Nos dias de hoje cada vez 
mais empresas procuram in-
vestir no desenvolvimento e 
na produtividade dos colabo-
radores, esse é um dos prin-
cipais fatores para manter 
bons profissionais. No entan-
to, muitas pessoas podem a-
cabar perdendo a produtivi-
dade pela falta de incentivo 
dos gestores. 
   A falta de desafios também 
pode levar à queda na produ-
tividade e, além disso, à per-
da de interesse do colabo-
rador. Thâmara Nascimento, 
consultora de RH da Com-
plement Consultoria & Mar-
keting, enfatiza que a des-
motivação é um dos motivos 
para isso acontecer. “A falta 
de treinamentos e reconhe-
cimento, excesso de buro-
cracias, falhas na comunica-
ção, desperdício de recursos 
e o foco em resultados sem 
se importar com o clima da 
empresa são algumas das 
principais causas da falta de 
produtividade”, destaca. 
   A situação também é deli-
cada para os gestores, que 
precisam ficar atentos a es-
ses cenários para evitar a e-
vasão de bons colaborado-
res. Para isso, é importante 
verificar a operação e anali-
sar os processos sempre que 
possível. Para Thâmara, pro-
cedimentos  divergentes  por 

falta de comunicação e falta 
de controle, causam ausên-
cia de responsabilidade e 
sentenciam o modo de ope-
ração. 
   Os sinais de insatisfação 
também podem ser vistos na 
equipe e servem como um a-
lerta do que deve ser corri-
gido. Frustrações no trabalho 
podem ocasionar faltas re-
correntes de colaboradores, 
além daqueles que chegam 
atrasados ou saem mais ce-
do que o previsto sem uma 
razão aparente. 
   A recomendação nesses 
casos é apostar no setor de 
Recursos Humanos, uma vez 
que é a área que administra 
o que há de mais valioso para 
a empresa, as pessoas. Além 
disso, a especialista em ges-
tão de pessoas ressalta a im-
portância de treinamentos e 
capacitação dos colaborado-
res. 
   Para saber mais, acesse 
http://www.complement.co
m.br/ 

Thâmara Nascimento é 
consultora de Recursos 

Humanos na Complement 
Consultoria & Marketing e atua 

no varejo há dezenove anos. 
Graduada em Gestão 

Estratégica de Recursos 
Humanos com conhecimento 

generalista nos subsistemas da 
área, atuou em organizações 

do comércio, indústria e 
consultoria. 
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http://www.norminha.net.br/
https://www.todamateria.com.br/tempos-modernos-filme-chaplin/
https://www.todamateria.com.br/tempos-modernos-filme-chaplin/
https://www.softworksepi.com.br/
http://www.blogletras.com/2011/04/tempos-modernos-de-charles-chaplin.html
http://www.blogletras.com/2011/04/tempos-modernos-de-charles-chaplin.html
http://www.complement.com.br/
http://www.complement.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 646, 21/10/2021 
 Lesões e doenças relaciona-
das ao trabalho provocaram 
a morte de 1,9 milhão de 
pessoas em 2016, de acordo 
com as primeiras estimativas 
conjuntas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). A maioria das 
fatalidades ocorreu em fun-
ção de doenças respiratórias 
e cardiovasculares. 
   Os números constam em 
relatório divulgado recente-
mente pelas duas organiza-
ções, e abrangem o período 
de 2000 a 2016. As doenças 
não transmissíveis foram 
responsáveis por 81% das 
mortes – índice este que, 
com a pandemia, deve ter si-
do substancialmente impac-
tado. A boa notícia é que, 
globalmente, as fatalidades 
relacionadas ao trabalho caí-
ram 14% no período. 
  “É chocante ver tantas pes-
soas literalmente sendo mor-
tas por causa de seus traba-
lhos”, afirma Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, diretor-
geral da OMS. “Nosso relató-
rio é um alerta aos países e 
às empresas para melhorar e 
proteger a saúde e a segu-
rança dos trabalhadores,hon 

 
Mesmo em queda, mortes 

relacionadas ao trabalho atingem 
quase 2 milhões de pessoas por ano 
 

rando seus compromissos de 
fornecer cobertura universal 
de serviços de saúde e segu-
rança ocupacional”. 
   O estudo leva em conside-
ração 19 fatores de risco o-
cupacional, como exposição 
a longas jornadas de trabalho 
e exposição no ambiente de 
trabalho à poluição do ar, a 
substâncias cancerígenas, a 
riscos ergonômicos e a ruído. 
O principal risco identificado 
foi a exposição a longas ho-
ras de trabalho, seguida pela 
exposição à poluição do ar 
(partículas, gases e fumos). 
   Um número desproporcio-
nalmente alto de mortes o-
corre entre trabalhadores no 
Sul da Ásia e no Pacífico O-
cidental, bem como entre ho-
mens e pessoas com mais de 
54 anos de idade. 
   “Essas estimativas forne-
cem informação importante, 
e podem ajudar na elabora-
ção de políticas e práticas 
para locais de trabalho mais 
saudáveis e seguros”, diz 
Guy Ryder, diretor-geral da 
OIT. É necessário ação con-
junta entre Governos, Empre-
gadores e Trabalhadores. 

N 
Fonte: Organização 

Internacional do Trabalho 

O Universo da Imprudência, Negligência e Imperícia 
no mercado de trabalho 

Norminha 646, 21/10/2021 
A prática, antes da teoria fundamentada 
poderá levar à caminhos sem volta, com 
altas possibilidades de prejuízos inco-
mensuráveis, inclusive fatais. Logo, es-
te artigo nos servirá de apoio intelectual 
para que possamos permanecer na de-
fensiva, desejando resultados favorá-
veis no desempenho de nossas funções 
em nosso benefício e da nossa comuni-
dade. 
   Assim, iremos entender que a Impru-
dência se pressupõe uma ação que foi 
feita de forma precipitada e sem cau-
tela. O agente da ação toma sua atitude 
sem a cautela e zelo necessário que se 
esperava. Significa que saber fazer a a-
ção da forma correta, mas toma o de-
vido cuidado para que isso aconteça. O 
exemplo disso é o motorista devida-
mente habilitado que ultrapassa um si-
nal vermelho e, como consequência dis-
so, provoca um acidente de trânsito, fe-
rindo-se e matando os envolvidos em 
direção ao sinal verde. 
   A Negligência, por outro lado, implica 
no agente deixar de fazer algo que sabi-
damente deveria ter feito, dando causa 
ao resultado danoso. Significa agir com 
descuido, desatenção ou indiferença, 
sem tomar as devidas precauções. Um 
exemplo é o caso de uma babá que, 
vendo a criança brincar próximo a uma 
panela quente, não a afasta, vindo a 
criança a sofrer um acidente por quei-
madura da água quente derrubada so-
bre ela. 
   A Imperícia consiste no agente não 
saber praticar o ato proposto. Ser im-
perito para uma determinada tarefa e 
realiza-la sem ter o conhecimento téc-
nico, teórico ou prático necessário para 
isso. Um exemplo clássico é o médico 
clínico geral que pratica cirurgia plástica 
sem ter o conhecimento necessário, fa-
zendo com que o paciente fique com 
alguma sequela imprevista. 
     Na imperícia e na imprudência, o a-
gente da ação tem uma atitude comis-
siva, ou seja, de ação. Ele faz alguma 
coisa. Na imperícia, faz sem ter a habili-
dade necessária, enquanto que na im-
prudência faz sem o cuidado devido. Já 
na negligência a atitude é omissiva, 
posta que o agente deixa de fazer algo 
que seguramente deveria fazer. 

 
   I)-Incêndio no Centro de Treinamento 
do Flamengo no Rio de Janeiro em 08. 
02.2019, resultando na morte de dez 
(10) jovens jogadores e três feridos, 
quando a causa de curto-circuito no sis-
tema de ar-condicionado, prevista em 
relatório de inspeção elétrica (NR-10) 
fora informada aos gestores, quando 
estes ignoraram a gravidade da situa-
ção, fazendo o Clube do Flamengo pa-
gar altas contas como indenização aos 
prejudicados pelo incêndio; 
   II)-Vamos agora, retroceder 21 anos, 
ou seja, duas décadas (20.06.2000), in- 
do até  Uruguaiana, na Fronteira do Rio 
 

Grande do Sul, no bairro COHAB II, exa-
tamente na Creche Casinha da Emília, 
onde haviam 12 crianças, entre 2 e 3 a-
nos de idade dormindo inocentemente, 
quando uma peça de tecido caiu sobre o 
aparelho aquecedor no piso (estava um 
clima frio), fazendo com que se propa-
gasse um incêndio no local, asfixiando e 
queimando as crianças que não conse-
guiram fugir em tempo hábil. Acreditem, 
toda esta tragédia insuportável ocorreu 
porque a diretora da escola dispensou 
duas meninas dos cuidados das crian-
ças para outros afazeres, deixando ape-
nas a auxiliar de cozinha para os cui-
dados, o que não foi feito por opção des-
ta. Foi constatado depois que não há-
viam extintores, treinamento de comba-
te a incêndio, documentação de alvará, 
telefone para contatos externos, etc. Por 
ser uma creche municipal, não houve 
punição severa nem indenizações plau-
síveis; 
   III)-Treze (13) anos depois, uma déca-
da passada, no mesmo Estado do Rio 
Grande do Sul, em 27.01.2013, em San-
ta Maria, na Boate Kiss, houve uma festa 
organizada pelos alunos universitários 
da Universidade Federal de Santa Cata-
rina, quando a apresentação da segun-
da atração da noite, o vocalista da banda 
Gurizada Fandangueira acendeu um si-
nalizador no palco, um artefato piro-
técnico conhecido como “sputinik”, que 
atingiu o teto, inflamando a espuma de 
isolamento acústico e, em menos de 
três minutos, a fumaça tóxica já havia se 
espalhado pelo recinto, fazendo os fre-
quentadores entrar em pânico para fu-
ga, o que foi impedido pelo segurança 
(que não parecia saber o que estava o-
correndo), levando uma boa parcela de 
jovens para o banheiro, quando morre-
ram 90% deles no local. 242 mortos. 
   Observem adiante casos semelhantes 
de incêndio em casas noturnas que nos 
serviriam de exemplos para aprendiza-
dos na área de prevenção e combate a 
incêndio e, ignoramos por outros inte-
resses até um dia as apólices de seguro 
não mais indenizar mediante compro-
vação de imprudência, negligência e im-
perícia e a lei punir com mais seriedade 
os responsáveis. 

Local Mortos e 
causas 

Data 

Lame Horse 
Club - Rússia 

154 – 
Fogos de 
artifícios 

05.12.2009 

República 
Cromagñóns-
Argentina 

194 – 
Fogos de 
artifícios 

30.12.2004 

The Station - 
EUA 

100 – 
Fogos de 
artifícios 

20.02.2003 

Discoteca de 
Luoyang - 
China 

309 - 
Elétrico 

25.12.2000 

Ozone Disco 
Club - Filipinas 

160 – 
Explosão 
GLP 

18.03.1996 

Beverly Hills 
Supper Club-
EUA 

165 - 
Elétrico 

20.05.1977 

Cocoanut 
Grove - EUA 

492 - 
Descarte 
de cigarro 
aceso 

28.11.1949 

   Museu da Língua Portuguesa, Estação 

da Luz, São Paulo, tendo a causa na elé-
trica, quando um Bombeiro Profissional 
Civil morreu diante da exposição da fu-
maça e teve uma parada cardíaca; 
Grande Avenida, Avenida Paulista, São 
Paulo, também por causa elétrica (cur-
to-circuito) iniciada na sobreloja, 17 
mortos; Vila Socó, São Paulo, 93 mor-
tos, rompimento da tubulação e derra-
mamento de combustível na área da fa-
vela, pegando fogo nas estruturas de 
madeiras das casas; Edifício Joelma, na 
Avenida Nove de Julho, no centro de São 
Paulo, 191 mortos, incêndio ocasio-
nado por curto-circuito no sistema de 
ar-condicionado. Por último, o Gran Cir-
cus Norte Americano, em Niterói, Rio de 
Janeiro, 503 mortos por supostamente 
incêndio criminal, quando foi acusado 
um trabalhador demitido e por vingança 
ateou fogo na cobertura feita de mate-
rial altamente combustível. 
   Alerta imprescindível para Técnicos 
de Segurança do Trabalho, Bombeiros 
Profissionais Civis e Membros da Briga-
da de Incêndio diante de suas respon-
sabilidades técnicas operacionais dire-
cionadas para a prevenção em tempo 
hábil e em detrimento às ações lerdas 
corretivas. 
   *Em todos os casos citados acima, 
observem que regras, leis e normas fo-
ram ignoradas. N 

Jorge Gomes- Especialista em 
Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho 

 

 

GRUPO GR oferece 
mais de 60 vagas 
de emprego em 

São Paulo 
Norminha 646, 21/10/2021 
O GRUPO GR tem 68 oportunidades para 
os cargos de agente de conservação, 
agente de conversação líder, atendente, 
auxiliar de serviços gerais, controlador 
de acesso, controlador de acesso – fe-
rista, controlador de acesso PCD, encar-
regado de serviços gerais, líder de lim-
peza, limpador de vidros, porteiro, re-
cepcionista, recepcionista bilíngue, vigi-
lante, vigilante condutor, vigilante de 
monitoramento, vigilante ferista, vigi-
lante líder e VSPP na cidade de São 
Paulo (SP). Os pré-requisitos estão lis-
tados no link https://grupogr.com.br/. 
   A empresa não recebe currículos por 
e-mail ou contato telefônico, a candi-
datura é gratuita, feita somente pelo si-
te, no campo Trabalhe Conosco. O GRU-
PO GR oferece treinamentos contínuos e 
chances de crescimento profissional. N 
 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://grupogr.com.br/
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Norminha 646, 21/10/2021 
  A Câmara de Comércio e In-
dústria Brasil-Alemanha pro-
move, no dia 21 de outubro, 
às 19h30, mais uma edição 
do seu já tradicional webinar, 
via plataforma Zoom, desta 
vez sobre o câncer de mama 
e a importância do autocui-
dado.  
 Com foco em incentivar mu-
lheres à prevenção, a pa-
lestra on-line abordará histó-
rias reais de casos de câncer 
e levará dicas ao público so-
bre diagnóstico precoce, a-
lém de explicar como é pos-
sível desenvolver hábitos 
mais saudáveis. 
   Mestranda em neurociên-
cia cognitiva pela Florida 
Christian University, Master 
Coach pela Sociedade Latino   

DMCard está com inscrições abertas para o Programa de 
Estágio 2022 com foco em TI 

Norminha 646, 21/10/2021 
 Com o resultado positivo das 
duas edições anteriores, a 
DMCard, instituição financei-
ra com 18 anos de experi-
ência no mercado, anuncia 
que a terceira edição do seu 
Programa de Estágio. Dessa 
vez são mais de 20 vagas a-
bertas para estudantes uni-
versitários com salários de 
R$ 2.300. As inscrições co-
meçaram na segunda-feira 
(11) e seguem até o dia 25 de 
outubro. 
   A Primeira edição do Pro-
grama de Estágio da DMCard 
realizou o processo seletivo 
em outubro de 2019. Já na 
edição de 2020, com foco no 
segmento de TI, ao todo, 11 
estudantes do ensino supe-
rior dos cursos de Engenha-
rias, Matemática, Estatística, 
Ciência da Computação e Fí-
sica foram selecionados para 
atuar durante este ano den-
tro da empresa. 
   Sendo considerado um su-
cesso para empresa e estu-
dantes, a DMCard abriu mais 
de 20 vagas para as áreas de 
ciência de dados, workbench 
e segurança da informação/ 
dados, para a edição de 
2022. 
   Foco no workbench 
   Com o objetivo de contri-
buir para o desenvolvimento 
de novas habilidade dos es-
tudantes para atuar em di-
versas áreas da empresa, os 
estudantes receberão men-
toria, treinamento e todo su-
bsídio necessário para atin-
girem a excelência em suas 
áreas de atuação. 

Americana de Coach (SLAC), 
analista certificada na ferra-
menta de Análise de Perfil 
Comportamental DISC, entre 
outras formações, a sócia da 
consultoria Autogestão Maria 
Walesko será a palestrante 
do evento.  
   Para Walesko, a rotina clí-
nica é fundamental para a 
prevenção e o tratamento da 
doença: “O principal ponto 
de atenção para o câncer de 
mama é o diagnóstico preco-
ce. Existem fatores de risco 
que devem ser de conheci-
mento de todas as mulheres, 
até para poder avaliar qual a 
melhor forma de acompa-
nhamento”, explica. 
   Entre os assuntos aborda-
dos no webinar estão a im-
portância do autoexame e 

 
São mais de 20 vagas para 

estudantes universitários com 
salário de R$ 2.300; inscrições 

vão até 25 de outubro 
   Esse ano, o programa prio-
riza segmentos que estão a-
quecidos no mercado, inclu-
indo o workbench, que simu-
la a formação de equipes 
multidisciplinares do Gypz 
Lab, que é o centro de ino-
vação da DMCard, criado pa-
ra apoiar a empresa na mis-
são de simplificar o acesso 
dos clientes aos serviços fi-
nanceiros de forma inovado-
ra. 
   A equipe receberá capaci-
tação, incluindo a simulação 
da formação de uma squad 
composta por: 
   Desenvolvedores Back e 
Front-End; 
   DevOps (Desenvolvimento 
e operações); 
   Analistas de Qualidade; 
   DBAs (Administração de 
Banco de Dados); 
   UX (User Experience) e CX 
(Customer Experience). 
   Assim como nas outras e-
dições do programa, quere-
mos manter o alto indicador 
de efetivações, pois o intuito 
é não perder esses jovens ta-
lentos. 
   Inscrições abertas 
   Os estudantes de Enge-
nharias, Análise e Desenvol- 
vimento de Dados, Sistemas 

das rotinas de exames clíni-
cos, os fatores de risco e os 
meios preventivos, e ainda 
relatos de mulheres que vi-
veram o câncer de mama. 
Para Walesko, prestar aten-
ção em si mesma é impres-
cindível para a saúde da mu- 

 
Palestra ministrada pela sócia e coach da Consultoria 
Autogestão busca incentivar os exames de rotina e o 

autocuidado 

de Informação, Matemática, 
Estatística, Ciência da Com-
putação, Filosofia, Biologia 
ou cursos afins interessados 
em fazer parte da instituição 
financeira, já podem efetuar 
a inscrição pelo link: 
https://dmcard.gupy.io/jobs/
1246479. 
 As inscrições podem ser fei-
tas até o dia 25 de outubro. A 
DMCard também está prepa-
rando diversas ações com os 
estagiários da última edição, 
mostrando como foi a expe-
riência para inspirar novos 
talentos. 
   Para se candidatar é ne-
cessário estar cursando a fa-
culdade. Não será conside-
rado obrigatório ter experiên-
cia anterior, já que a empre-
sa ofertará treinamentos e 
mentoria. Entretanto, é fun-
damental ter a vontade de a-
prender,  principalmente  os 
seguintes temas: 
   Linguagem de programa-
ção (Python, Node, JS ou si-
milares); 
   Frameword de Front-End 
(React, angular ou similares); 
Banco de dados; 
   Modelagem + Machine Le-
arning + Deep Learning; 
   Capacidade de aprender 
novas linguagens e tecnolo-
gia; 
  Excelente habilidade de co-
municação 
   Desenvoltura e aptidão pa-
ra solucionar problemas; 
   Atenção aos detalhes. 
   Além do aumento de va-
gas, na edição de 2022 po-
derão se inscrever estudan-
tes de qualquer lugar do Bra- 

Prevenção do câncer de mama é tema de webinar 
gratuito promovido pela AHK Paraná 

lher: “É necessário que cada 
mulher se coloque como a 
primeira na lista de tarefas. 
Assim, ela terá uma vida 
mais saudável e pode cuidar 
melhor dos outros”, conclui. 

N 

sil. Como todo trabalho será 
feito remotamente, a empre-
sa enviará todo equipamento 
necessário. 
   Processo seletivo 
 Ao todo, os estagiários pas-
sarão por cinco etapas: ins-
crição, teste geral, dinâmi-
cas, painel e entrevista final. 
Durante o processo, a DM 
Card contará, mais uma vez, 
com a consultoria Alliança 
para as entrevistas. 
   O contrato de estágio terá 
início na segunda quinzena 
de janeiro de 2022 e, após 
todo período de integração, 
os estudantes selecionados 
terão projetos específicos 
para desenvolver na DMCard 
durante o ano, com o auxílio 
do mentor e do especialista. 
Todos os estagiários recebe-
rão uma bolsa de R$ 2.300, 
entre outros benefícios já o-
ferecidos aos cerca de 980 
colaboradores da empresa. 
  De acordo com Sandra Cas-
tello, diretora de MKT e Pes-
soas, o objetivo da DMCard é 
formar profissionais para que 
eles tenham a formação ade-
quada ao que a empresa pre-
cisa. “Estamos em busca de 
profissionais que tragam ino-
vação para os nossos novos 
produtos, incluindo novas 
tendências, tecnologias e so-
luções para o mercado. A 
nossa intenção é dar esse 
primeiro passo para que a 
pessoa se desenvolva. Então, 
vamos proporcionar todo es-
se subsídio, mentoria e um 
treinamento extenso, prepa-
rando esses profissionais 
não só para a DMCard. N 

 

Pesquisa diz que maioria das 
indústrias buscou inovar na 

pandemia 
Produzir com menos custos é uma das metas das empresas 

Norminha 646, 21/10/2021 
 A pandemia do novo corona-
vírus (covid-19) levou gran-
des e médias indústrias a in-
vestir em processos de ino-
vação para aumentar a com-
petitividade. É o que aponta 
pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
divulgada terça (19). De a-
cordo com o estudo, realiza-
do pelo Instituto FSB Pesqui-
sa, oito em cada dez indús-
trias inovaram e viram cres-
cer a produtividade e os re-
sultados financeiros. 
   O levantamento teve por 
objetivo mapear a percepção 
de executivos de empresas 
no Brasil sobre o atual cená-
rio de inovação dentro e fora 
das principais companhias 
em atividade no país. Foram 
entrevistados executivos de 
500 indústrias durante o mês 
de setembro e a amostragem 
foi controlada por porte das 
empresas (médias e gran-
des) e setor de atividade. 
   Do total de empresas in-
dustriais de médio e grande 
porte, 88% promoveram al-
guma inovação durante a 
pandemia de covid-19, como 
forma de buscar soluções 
para a crise imposta pelo 
contexto sanitário. 
   “Dentre o total de empre-
sas ouvidas, 80% registra-
ram ganhos de produtivida-
de, competitividade e lucrati-
vidade decorrentes de inova-
ções. Outras 5% tiveram dois 
desses ganhos e 2%, um ga-
nho. Apenas 1% das indús-
trias brasileiras inovou e não 
viu nenhum incremento em 
seus resultados. Os dados 
mostram que somente 13% 
dos executivos entrevistados 
disseram que suas empresas  

não inovaram durante a pan-
demia”, informou a CNI. 
  O levantamento indica, tam-
bém, que 51% das indústrias 
não possuem setor específico 
voltado para a renovação. Os 
dados apontam, ainda, que 
63% das empresas pesqui-
sadas não têm orçamento re-
servado para inovação e 65% 
não dispõem de profissionais 
exclusivamente dedicados a 
mudanças. 
   Dificuldades 
   De acordo com a pesquisa, 
as principais causas para di-
ficuldade em mudar durante 
a pandemia são acessar re-
cursos financeiros de fontes 
externas (19%), a instabilida-
de do cenário externo (8%), a 
contratação de profissionais 
(7%), falta de mão de obra 
qualificada (8%) e o orça-
mento da empresa (6%). 
   Os dados mostram, ainda, 
que a pandemia trouxe alte-
rações na produção das em-
presas, com 67% dos entre-
vistados afirmando que a co 
vid-19 evidenciou alterações 
na relação com os trabalha-
dores; 60% disseram que ti-
veram alterações nas ven-
das; 59% nas relações com 
clientes; 58% na gestão; 53 
% nas linhas de produção; 51 
% na utilização de tecnolo-
gias digitais, 44% logística. 
   Segundo a CNI, entre os en-
trevistados, 79% responde-
ram que foram prejudicadas 
com a pandemia, com des-
taque para a Região Nordes-
te, que concentrou 93% das 
respostas positivas. E 58% 
das indústrias disseram que 
a cadeia de fornecedores foi 
a mais prejudicada, vendas 
(40%) e linhas de produção 
(23%). N Agência Brasil 

 

http://www.norminha.net.br/
https://dmcard.gupy.io/jobs/1246479
https://dmcard.gupy.io/jobs/1246479
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-10/pesquisa-diz-que-maioria-das-industrias-buscou-inovar-na-pandemia
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Menos é mais: eficiência energética é 
alternativa para reduzir consumo de eletricidade 
Norminha 646, 21/10/2021 
     A nova bandeira de emer-
gência hídrica e uma taxa ex-
tra no valor de R$ 14,20 por 
100 kWh, por conta da mais 
grave crise de água dos últi-
mos 90 anos, estão acele-
rando mudanças na rotina de 
toda a população. Como a 
previsão é que o valor da 
conta de luz continue subin-
do, é fundamental pensar em 
eficiência energética – ativi-
dade sustentável que consis-
te em fazer a mesma coisa 
(ou mais) com menos recur-
sos naturais, mantendo pro-
dutividade e qualidade. 
   Sabe a história do custo-
benefício? Pois é este critério 
que está associado à eficiên-
cia energética, uma vez que 
a médio e longo prazo os in-
vestimentos iniciais retor-
nam em forma de ganhos e-
conômicos ao consumidor 
comum, empresário e indús-
tria, com a fonte de energia 
mais limpa que existe. 
   Grosso modo, por meio da 
utilização racional de ener-
gia, é possível diminuir gas-
tos através de hábitos sim-
ples, como manter as luzes 
ligadas só quando uma ou 
mais pessoas estiverem u-
sando o espaço, substituir as 
lâmpadas mais antigas por 
modelos mais eficientes, evi-
tar deixar as portas de gela-
deiras e freezers abertas e 
racionalizar o uso do chuvei-
ro... Na indústria, que regis-
tra altos custos operacionais 
com a conta de energia, che-
gando a 15% ou mais, a efi-
ciência energética pode ser 
aplicada nos equipamentos 
ultrapassados, sistemas de 
automação defasados e mo-
tores antigos, de baixa eficá-
cia, exemplos de dinheiro jo-
gado fora. 
   De acordo com o enge-
nheiro eletricista da Reymas-
ter, Gustavo Amaral, para 
consumidores pessoas físi-
cas ou jurídicas, outra dica 
de eficiência energética é 
planejar a iluminação, atra-
vés de projetos luminotécni-
cos, em que é calculado o 
custo do quilowatt-hora pago  

pago e a utilização mensal e 
diária do sistema. “O resul-
tado é economia atrelada a 
um retorno de investimento 
em geral a curto prazo”, diz o 
especialista, recomendando 
aos consumidores em geral 
um olhar diferenciado para 
as lâmpadas.  “Algumas 
lâmpadas necessitam de 2 a 
15 minutos entre a partida e 
a estabilização total do fluxo 
luminoso, demandando um 
grande consumo energético, 
com eficiência de iluminação 
muito menor quando compa-
radas às lâmpadas LED, que 
geram uma economia entre 
50% e 70% e maior vida ú-
til”. 
   É claro que um projeto de 
iluminação em LED tem um 
custo inicial que, à primeira 
vista, parece alto, porém, co-
mo explica o engenheiro da 
Reymaster, o retorno finan-
ceiro é grande – e rápido. “A-
pós o investimento, a recom-
pensa ocorre entre 12 e 18 
meses. Dado o tempo de vida 
útil do equipamento, atrelado 
à eficiência energética e 
qualidade de iluminação, es-
se retorno é bem rápido”, re-
força o consultor. 
   Outra opção são as luminá- 

 
Conta de luz caríssima demanda soluções para poupar 

energia e economizar, garantindo produtividade, qualidade e 
eficiência. 

rias e refletores com painéis 
fotovoltaicos, que funcionam 
a partir de uma placa solar 
instalada, responsável por 
transformar a energia solar 
em eletricidade. Neste caso, 
além da economia de ener-
gia, o consumidor ganha com 
a instalação, bem fácil e rá-
pida, em jardins, pátios, ga-
ragens e beiras de piscinas, 
por possuir a vantagem de 
não precisar quebrar paredes 
ou pisos, já que elas não ne-
cessitam ficar conectadas à 
energia. Além disso, por con-
ta do sistema de acionamen-
to automático, as lâmpadas 
acendem sozinhas ao anoite-
cer, funcionam de forma in-
dependente, sem emitir ne-
nhum gás nocivo ao meio 
ambiente, contribuindo com 
a redução da utilização de 
fontes não renováveis de e-
nergia. 
   Por fim, ele salienta que o 
incentivo à adoção da efici-
ência energética, além de re-
duzir os gastos com energia 
elétrica, contribui ambiental-
mente com o planeta, cujos 
benefícios ultrapassam 
questões econômicas. N 
   Acesse o site: 
   reymaster.com.br. 

 

Norminha 646, 21/10/2021 
O presidente da Comissão de 
Materiais da Câmara Brasi-
leira da Indústria da Cons-
trução (CBIC), Dionyzio Klav-
dianos, coordenou o debate 
sobre o cenário atual do pro-
jeto Construção 2030, na ofi-
cina “Planejando a constru-
ção do futuro”. A mesa de 
discussão foi a primeira do 
93º Encontro Nacional da 
Indústria da Construção 
(Enic). 
   “Está mais do que na hora 
de mostrarmos para o setor o 
quanto vale à pena investir 
em inovação, qualidade e 
produtividade”, afirmou. A 
CBIC, em correalização com 
o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai 
Nacional), criou o projeto 
Construção 2030 a fim de 
preparar o setor para as mo-
dificações tecnológicas e 
comportamentais que já es-
tão no cotidiano das empre-
sas e consumidores e que 
devem se intensificar na pró- 

xima década, especialmente 
na habitação. 
   No evento, o gerente de 
negócio do Senai Cimatec-
BA, Carlos Bonfim, explicou 
como as empresas podem a-
derir à iniciativa. “Nossa e-
quipe realiza o diagnóstico 
das empresas que nos pro-
curam e encaminha as de-
mandas para formação de 
consórcios colaborativos”, 
disse. O Senai Cimatec fica 
em Salvador (BA) e dá su-
porte ao desenvolvimento e à 
inovação em indústrias como 
a da construção. 
 Consórcios do projeto Cons-
trução 2030 
   O especialista em desen-
volvimento industrial do Se-
nai Nacional, Luís Gustavo 
Delmont, ressaltou a impor-
tância de incentivar o traba-
lho colaborativo entre as em-
presas. “Assim, custos e so-
luções são divididos nos 
consórcios. Depois, cada 
empresa absorve e utiliza a 
solução do seu jeito. A forma  

Enic: soluções colaborativas criam inovação para empresas 
Primeira oficina do 93º Encontro Nacional da Construção debateu projeto Construção 2030, 

da CBIC e Senai Nacional 

que trabalhamos não afeta a 
competitividade de cada ne-
gócio.” 
 Para o representante do Sin-
dicato da Indústria da Cons-
trução do Estado da Bahia 
(Sinduscon-BA), Vicente Mat-
tos, a grande vantagem do 
programa é que une “um 
grande conjunto de institui-
ções para buscar as soluções 
que as empresas precisam”. 
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Norminha, 21/10/2021 
 A UISA (antiga Usinas Itama-
rati) – líder no segmento de 
Bionergia e Açucar, há dois 
anos recebeu a missão de 
implantar automação, foi 
quando o executivo Rodrigo 
Gonçalves, ingressou na UI 
SA como CIO com esta mis-
são de acelerar a transfor-
mação digital, seguindo a di-
reção de um dos maiores a-
cionistas para que a UISA 
deixasse de ser apenas uma 
empresa de Agro, mas sim 
uma companhia de inovação. 
   Começando do zero, a TI 
sob liderança de Rodrigo 
Gonçalves criou um ecossis-
tema digital para mudar o fo-
co para inovação. Nesta épo-
ca, começaram com a imple-
mentação do RPA da Auto-
mationEdge integrado com 
chatbot na interface do what-
tsapp, em uma parceria com 
a Quality Nextech, especia-
lizada em auxiliar seus cli-
entes no desenvolvimento de 
soluções digitais, integra-
ções de serviços, automação 
de processos com RPA, out-
sourcing de TI e GRC. O CIO 
da empresa ressalta que o 
RPA aumentou a produtivi-
dade da empresa dando visi-
bilidade para a informação. 
“O que aumenta a produti-
vidade é ter informação. In-
formação selecionada em 
tempo real, vai além da auto-
mação dos processos repeti-
tivos. É muito mais valioso. 
Prezamos em conceder in-
formação com governança 
para tomada de decisão, ve-
locidade, agilidade e qualida-
de, que não precisa depen-
der do ser humano. O robô 
segue as regras e a infor-
mação é precisa para toma-
da de ação muito mais rápida 
e assim colaborar para au-
mentar a produtividade de 
toda a companhia”, afirma o 
executivo. 
   A implantação do RPA foi 
uma das primeiras iniciativas 
para popularizar a automa-
ção internamente na UISA, 
batizada de Sugar “Rapida-
mente caiu no gosto geral 
dos nossos colaboradores e 
desde então, temos mais de 
43 processos automatizados 
e uma meta, automatizar 5 
processos por mês ainda em 
2021”, explica Rodrigo Gon-
çalves, CIO da UISA. 
   Em tempo real, tudo que 
está acontecendo na empre-
sa... 
   Segundo Rodrigo, a em-
presa tem muita informação 

UISA automatiza todas as áreas da 
companhia e acelera a transfor-

mação digital 
e claro que os executivos são 
reativos e buscavam pratici-
dade. “Por isso, encontra-
mos na Quality com o RPA da 
AutomationEdge, a solução 
perfeita para todos os nossos 
problemas”, ressalta Gonçal-
ves. Animados com os resul-
tados, em 2020, em plena 
pandemia, o RPA foi implan-
tado na automação indus-
trial, automação agrícola e 
chão de fábrica e os resul-
tados começaram a parecer. 
“Perguntamos tudo ao Su-
gar, desde como estão as 
vendas de energia elétrica, 
informação da produção, flu-
xo de caixa diário, mensal, 
plano de vendas, metas de 
vendas, até eficiência. São 
10 indicadores, processos 
automatizados, tudo disponi-
bilizado para os acionistas. 
Em 5 segundos a alta gestão 
recebe as respostas via su-
gar (RPA)”, comemora Gon-
çalves. 
   Antes do RPA, o CIO escla-
rece que a empresa não le-
vava as informações para a 
alta gestão e com o RPA os 
dados foram democratiza-
dos, sem precisar estar loga-
do em nenhum sistema, as 
informações são devolvidas 
pelo chatbot mesmo na inter-
face do whatsapp. 
   Na segunda onda do RPA, a 
TI da UISA automatizou tudo, 
desde reset de senha, RH, 
atendimento de folha, além 
de indicadores gerenciais. 
Rodrigo explica que diaria-
mente, às 14 horas os aci-
onistas recebem as informa-
ções e descem a escalada de 
cobrança. No dia que está 
com perda de produção, per-
da de eficiência, começam 
as cobranças. A alta gestão 
consegue ver como está o 
fluxo de caixa de 90 dias no 
whatsapp, recebendo a ima-
gem, tudo feito pelo robô, se 
tem algum gap ele faz tudo. 
“Para a empresa é o RPA que 
está fazendo todo o processo 
dele, por exemplo, mas para 
os decisores é o Sugar - 
chatbot, – apelido do robô 
Automationedge, que está 
por trás e centraliza as infor-
mações no whatsapp” res-
salta Gonçalves. 
   Atualmente, o RPA está im-
plantado nos departamentos 
de RH, Financeiro, Industrial, 
Agrícola, TI, Suprimentos e 
Logística e a UISA já mira o 
futuro do RPA também na á-
rea comercial para promover 
a transformação do relacio-
namento com o cliente. N 

Diarista que prestava serviços uma ou duas vezes por semana 
tem vínculo de emprego negado no Rio Grande do Sul 

Norminha 646, 21/10/2021 
 A decisão é da Quarta Turma 
do Tribunal Regional do Tra-
balho da 4ª Região (RS). Os 
desembargadores não cons-
tataram, na relação entre as 
partes, os requisitos da con-
tinuidade e da subordinação. 
A decisão confirmou senten-
ça do juiz Tiago dos Santos 
Pinto da Motta, da Vara do 
Trabalho de Santiago.  
   A autora afirmou que tra-
balhou como empregada do-
méstica entre outubro de 
2016 e dezembro de 2018. 
Informou que prestava servi-
ços de segunda a sábado, 
com salário de R$ 900,00 por 
mês. Os contratantes alega-
ram que ela apenas realizava 
faxinas uma ou duas vezes 
por semana, recebendo R$ 
100 por dia. A prova produzi-
da no processo foi exclusiva-
mente documental. Pelos re-
clamados, foram trazidos re-
cibos de pagamento que a 
trabalhadora passou para 
terceiros. A autora trouxe a 
gravação de uma conversa 
com os contratantes. 
   Ao analisar o caso em pri- 

TRT da 10ª Região (DF) permite que empresa coloque empregados 
do grupo de risco para covid-19 em teletrabalho 

Norminha 646, 21/10/2021 
   Em decisão unânime, a Se-
gunda Seção Especializada 
do Tribunal Regional do Tra-
balho da 10ª Região (Tocan-
tins/DF) concedeu parcial-
mente ordem de mandado de 
segurança cível para permitir 
que a empresa TIM S/A co-
loque seus empregados do 
grupo de risco para covid-19 
em regime de teletrabalho, 
na medida do possível. A de-
cisão foi tomada no julga-
mento de Mandado de Segu-
rança ajuizado contra deci-
são de magistrado de pri-
meiro grau que determinou à 
empresa a dispensa dos tra-
balhadores do grupo de risco 
de comparecimento ao tra-
balho. 
   Por meio de uma Ação Civil 
Pública (ACP), a Federação 
Interestadual dos Trabalha-
dores e Pesquisadores em 
Serviços de Telecomunica-
ções pediu à Justiça do Tra-
balho que que determinasse 
à TIM e outras empresas do 
setor que liberassem os tra-
balhadores do grupo de risco 
para covid-19, além da apli-
cação de outras medidas 
preventivas. 
   O magistrado de primeiro 
grau deferiu parcialmente a 
tutela provisória de urgência 

 
Para desembargadores, não há os requisitos de continuidade e subordinação no caso em questão 

meiro grau, o juiz Tiago en-
tendeu não ter sido compro-
vada a tese da trabalhadora. 
O magistrado apurou, com 
base nos recibos de paga-
mento juntados, que ela 
prestou serviços para outras 
pessoas em dias nos quais 
supostamente deveria estar 
trabalhando na casa dos re-
clamados, de acordo com a 
carga semanal informada na 
petição inicial. Além disso, 
segundo o magistrado, o diá-
logo da gravação corrobora a 
tese da defesa, ou seja, de 
que as faxinas eram feitas 
uma ou 2 vezes na semana. 
   A trabalhadora recorreu ao 
TRT-4. A relatora do caso na 
Quarta Turma, desembarga-
dora Ana Luiza Heineck Kru- 

 
A decisão dos desembargadores foi unânime 

para determinar à empresa 
que dispensasse do compa-
recimento ao trabalho os em-
pregados do grupo de risco 
para covid-19, sem prejuízo 
do salário e sem prejuízo da 
utilização de medidas de 
preservação de renda e em-
prego, como as previstas nas 
MPs 927/ 2020 e 936/2020, 
além da adoção de ações 
preventivas, como forneci-
mento de máscaras faciais e 
álcool em gel 70%. 
   Contra essa decisão, a TIM 
ajuizou Mandado de Segu-
rança no TRT-10, sustentan-
do que exerce atividade es-
sencial e que já possui acor-
do coletivo de trabalho fir-
mado com a Federação au-
tora da ACP, em que são es-
tabelecidas medidas de pre-
venção ao grupo de risco. A- 

se, inicialmente destacou os 
requisitos para configuração 
do vínculo doméstico, deline-
ados na Lei Complementar nº 
150 de 2015: prestação de 
serviços de forma contínua, 
subordinada, onerosa e pes-
soal e de finalidade não lu-
crativa à pessoa ou à família, 
no âmbito residencial destas, 
por mais de dois dias por se-
mana. Nessa linha, com base 
nas provas do processo, a 
julgadora entendeu não esta-
rem preenchidos todos os e-
lementos para o reconheci-
mento do vínculo de empre-
go de doméstica. 
   “A menção da ré ao paga-
mento de ‘quase um salário 
mínimo’ está de acordo com 
a  tese  defensiva  de presta- 

firma que já adota todas as 
medidas de prevenção com 
os empregados, que já colo-
cou empregados da área ad-
ministrativa em regime de 
"home office" e que não con-
sidera ser necessário o uso 
indiscriminado de máscaras. 
Assevera, por fim, que a 
compra de máscaras faciais 
e álcool em gel afetará o cai-
xa da empresa. 
   O relator do caso na Corte, 
desembargador José Leone 
Cordeiro Leite, concedeu a li-
minar apenas para permitir 
que a empresa coloque os 
empregados do grupo de ris-
co em regime de teletraba-
lho, na medida do possível, 
mantendo válidas as demais 
determinações da sentença 
do juízo de primeiro grau. 

ção de serviços de diarista, 
em uma ou duas vezes por 
semana. (...) Ainda, em que 
pese a exclusividade não se-
ja requisito para o vínculo, o 
fato de a reclamante ter 
prestado serviços como dia-
rista para terceiros (...) corro-
bora a tese da reclamada 
quanto à inexistência de vín-
culo”, cita o acórdão.  
   Nesse panorama, a Turma 
manteve a sentença de pri-
meiro grau. A decisão foi u-
nânime no colegiado. Tam-
bém participaram do julga-
mento os desembargadores 
André Reverbel Fernandes e 
João Paulo Lucena. Cabe re-
curso ao Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). N 
Fonte: TRT da 4ª Região (RS) 

   Saúde 
   Ao julgar o caso na Segunda 
Seção Especializada, o relator 
salientou em seu voto que a 
decisão do juiz de primeiro 
grau, questionado no MS, está 
alicerçada em fundamentos 
jurídicos válidos, quais sejam, 
a necessidade de manutenção 
de um ambiente de trabalho 
hígido para evitar a propaga-
ção da doença e a de proteção 
aos trabalhadores do grupo de 
risco para infecção pelo novo 
coronavírus. O desembarga-
dor lembrou que, nos termos 
do artigo 7º (inciso XXII) da 
Constituição de 1988, “é direi-
to dos trabalhadores a redu-
ção dos riscos inerentes ao 
trabalho, por meio de normas 
de saúde, higiene e seguran-
ça”. 
   Para o relator, as medidas 
determinadas pelo Juízo de 
origem são harmônicas com 
as orientações das autorida-
des de saúde, sendo de co-
nhecimento público a eficácia 
da utilização de máscaras e 
álcool em gel para evitar a 
propagação da doença. Por 
fim, o relator frisou que a de-
cisão do Juízo de origem levou 
em consideração e resguar-
dou a manutenção da ativida-
de essencial exercida pela 
empresa. N 

TRT da 10ª Região (TO/DF) 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9588510
https://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9588497
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 646, 21/10/2021 
 Nos últimos dias, a polêmica 
envolvendo o dossiê apre-
sentado em rede nacional 
pelo Fantástico tem gerado 
muitos debates na internet a 
respeito da rinomodelação.  
   Segundo dados da Socie-
dade Internacional de Cirur-
gia Plástica, a cirurgia plás-
tica nasal é a cirurgia mais 
procurada e realizada no 
país, superando a lipoaspira-
ção. Dessa forma, muitos 
profissionais acabam dire-
cionando seus esforços e co-
nhecimentos para o nariz, 
devido a alta demanda do 
mercado.  
  Buscando maneiras de mo-
delar o nariz, muitos estão 
também se submetendo a ci-
rurgias de rinomodelação re-
alizadas por cirurgiões-den-
tistas, que oferecem uma o-
portunidade menos invasiva 
e mais acessível para a po-
pulação. Assim, a questão 
em pauta foi discutida a res-
peito das complicações da ri-
nomodelação. 
   No Brasil, segundo dados 
do Conselho Federal de O-
dontologia (CFO), existem 
331.502 dentistas no país, 
sendo a média por habitante 
de 634 brasileiros para um 
dentista, tornando um dos lu-
gares do mundo que mais o-
ferece esse tipo de profissio-
nal no mercado. 
   No programa do Fantásti-
co, Ludmila Delfino da Rosa 
fez uma rinomodelação e a-
lega que teve complicações 
no pós-cirurgico. Assim, ela 
está processando sua dentis-
ta, a Dra Milene Priolli Satria- 

Médico cria dossiê defendendo os procedimentos dos 
dentistas que fazem rinomodelação 

ni. Está registrado desde 
2019 que cirurgiões dentis-
tas com cursos especializa-
dos podem fazer Harmoniza-
ção Orofacial, que é o caso 
da Dra Milene, que é espe-
cialista em rinomodelação. 
   Diante disso, um grupo de 
advocacia fez um dossiê com 
250 dentistas que ofereciam 
em suas redes sociais esses 
tipos de serviço e querem a-
gora tentar acabar com a re- 

 

 
Cirurgião plástico, Dr. Thiago Marra, cria dossiê defendendo 
os procedimentos dos dentistas que fazem rinomodelação: 

Cirurgias estéticas realizadas em consultórios dentários 
estão provocando uma disputa entre médicos e dentistas. 
Afinal, o que está permitido e o que é crime por exercício 

ilegal da medicina? Para responder essa questão, o médico 
realizou um parecer técnico referente ao procedimento 

realizado pela dentista Dra Milene Priolli Satriani que ganhou 
notoriedade na imprensa nacional e mobilizou a ABRAPO - 
Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde contra a 

reserva de mercado 

solução de 2019 realizada 
pelo Conselho Federal de O-
dontologia. Além disso, a re-
portagem visa indicar que os 
dentistas não estão aptos a 
fazerem as cirurgias nasais. 
   Em meio a situação, o Dr. 
Thiago Marra, membro da 
Associação Brasileira de Mé-
dicos Pós Graduados - 
ABRAMEPO, e membro titular 
do Colégio Brasileiro de Ci-
rurgia Plástica, e especialista  
em rinoplastia, realizou um 
novo dossiê contestando a 
reportagem e o relato.  
   A análise foi realizada e se 
provou que não há falhas 
técnicas dos cirurgiões-den-
tistas em si. Assim, o Dr. 
Marra entrou em defesa dos 
dentistas e criou o primeiro 
curso online do Brasil minis-
trado por um médico para 
profissionais da área da saú-
de se especializarem em ri-
noplastia e rinomodelação, 
para diminuir a discrimina-
ção que dentistas não são 
capazes de operar o nariz, in-
cutindo um conhecimento 
especializado para eles, a-
lém de abrir o mercado para 
estes profissionais. ‘‘Percebi 
ao longo dos anos um muro 
entre dentistas e médicos. 
Até hoje a disputa é grande, 
e eu quero ser um dos que 
estão dispostos a propagar o 
ensino, os  dois profissionais  

são necessários atualmente, 
e nada impede que um auxi-
lie o outro, já que temos o 
mesmo propósito’’. 
   Thiago ainda comenta que 
a competição está relaciona-
da também com o combate a 
reserva de mercado,  justifi-
cando que segundo ranking 
da CWUR (Center for World 
University Rankings), o Brasil 
possui as melhores universi-
dades de odontologia do 
mundo. Além disso argu-
menta que todos os profis-
sionais têm direito a se es-
pecializar e a realizar os pro-
cedimentos desde que te-
nham comprometimento 
com a vida do paciente e 
qualificação profissional.  
“Assim como os dentistas, 
eu também fui perseguido 
incansavelmente pela reser-
va de mercado. Isso tem que 
parar”, comenta ao informar 
que para jogar um jato de 
água fria nessa briga, Na 
contramão dessa disputa, 
seu dossiê de apoio à classe 
odontológica serve como 
uma ação coletiva com den-
tistas de todo o Brasil,  assim 
como a recém-inaugurada 
Associação de Dentistas Es-
pecialistas em Cirurgias Es-
téticas da Face.  
   ’Portanto, o meu curso é 
feito para disponibilizar mais 
conhecimento, principal-
mente aos cirurgiões-dentis-
tas, sei que a problematiza-
ção da reserva de mercado 
muitas vezes impede isso, 
mas quero quebrar as bar-
reiras e democratizar as prá-
ticas cirúrgicas entre ambos 
os profissionais. Temos a o-
portunidade de mudar a vida 
das pessoas para o melhor, e 
isso é possível se nos tor-
narmos profissionais capaci-
tados em conhecimento e 
prática, é isso que eu quero 
fornecer e mudar. Mudar pa-
ra melhor.’’ 
 
   Serviço: 
   Link para cadastro na 
ABRAPO: 
encurtador.com.br/mHOWX 
 
   Sobre a ABRAPO: O objeti-
vo da Associação Brasileira 
dos Profissionais de Saúde 
contra a Reserva de Mercado 
é promover ações jurídicas e 
midiáticas a favor das prerro-
gativas de dentistas e médi-
cos, bem como combater a-
tos ilegítimos de reserva de 
mercado. 

N 

Santa Catarina tem Curso Básico de 
Atendimento a Emergências online 

 

Norminha 646, 21/10/2021 
   Desde o dia 1º de setembro 
de 2021 o Corpo de Bom-
beiros Militar de Santa Cata-
rina (CBMSC) tem uma nova 
turma para o Curso Básico de 
Atendimento a Emergências 
(CBAE) online. A primeira edi-
ção foi um sucesso e as cin-
co mil vagas disponíveis se 
encerraram em menos de 24 
horas. Por isso, nesta edição 
as vagas são ilimitadas. O 
objetivo é divulgar informa-
ções básicas para atendi-
mentos a ocorrências de bai-
xa complexidade, bem como 
conhecimentos relativos à 
segurança pessoal e coleti-
va. 
   O CBAE já era uma ativida-
de realizada pela corporação, 
oferecida para a população 
presencialmente, porém, a-
gora está no modelo virtual, 
para que todos possam a-
prender em qualquer hora ou 
lugar, aumentando os conhe-
cimentos preventivos da po-
pulação. 
   A equipe de desenvolvi-
mento do projeto selecionou, 
aprimorou e organizou os 
conteúdos que já eram ensi-
nados, para que sejam apli-
cados no formato de Educa-
ção à Distância (EAD). A pla-
taforma virtual conduzirá os 
alunos a uma experiência 
completa, com estudos dos 
temas em linguagem acessí-
vel, animações, vídeos e ilus-
trações, tudo planejado para 
o aprendizado de forma con-
creta. 

 

   O curso é totalmente gra-
tuito e poderá ser acessado a 
partir de setembro, pelo link: 
https://ensinovirtual.cbm.sc.
gov.br. Para participar é pre-
ciso que os interessados 
possuam mais de 16 anos de 
idade e preencham um ca-
dastro que estará no link de 
acesso ao curso, depois dis-
so, é preciso que o candidato 
se matricule no curso. 
   Ao final deste curso o aluno 
poderá obter certificado e 
habilitação para atuar como 
Agente Comunitário de Pro-
teção Civil ou como Briga-
dista Voluntário. Esta certifi-
cação também servirá para 
cumprir o pré-requisito para 
a inscrição nos Cursos de 
Formação de Bombeiros Co-
munitários (CFBC), ofereci-
dos periodicamente e pre-
sencialmente pelo CBMSC. 

 
   Os alunos terão até três 
meses para a conclusão do 
curso, com previsão de en-
cerramento no dia 15 de de-
zembro. As inscrições estão 
abertas de 1º de setembro a 
1º de dezembro. Fique aten-
to: quanto antes você fizer a 
sua inscrição, mais tempo 
terá para realizar o curso e a-
proveitar os materiais. 
   Em caso de dúvidas ou 
mais informações basta en-
viar um e-mail para: 
   cbae@cbm.sc.gov.br. 
   Bons estudos! N 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3xVRNAS5Se3-idl_btnEiSIf6ANWOxdc3uHs2OowOrd0PKA/viewform
https://ensinovirtual.cbm.sc.gov.br/
https://ensinovirtual.cbm.sc.gov.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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para plastificação, tintas e a-
desivos; 
   - Eletricistas; 
   - Responsáveis por carre-
gamento e distribuição de ó-
xido etileno; 
   - Contratadas para jorna-
das noturnas, expostas con-
tinuamente a iluminação ar-
tificial. 
   Quando falamos de pre-
venção, estamos visando a 
qualidade de vida como um 
todo. Inovar e encontrar solu-
ções que diminuam a exposi-
ção ao risco de desenvolvi-
mento de doenças como es-
ta, alinha o trabalho seguro à 
saúde. 
   A maior parte dos tumores 
de mama são descobertos 
pelas mulheres em exames 
de toque. 
   E o câncer pode ser identi-
ficado por: 
   - Caroço (nódulo) na região 
dos seios, geralmente indolor 
e presente em 90% dos ca-
sos; 
   - Alterações nos mamilos; 
   - Nódulos menores na re-
gião das axilas ou pescoço; 
   - Saída de líquido de um 
dos mamilos; 
   - Pele da mama averme-
lhada ou retraída (com as-
pecto de uma casca de la-
ranja). 
   Todas as mulheres, inde-
pendente da idade devem 
conhecer seus corpos para 
saber o que é ou não normal. 
Encontrar um câncer no iní-
cio é a chance de ter um tra-
tamento com maior chance 
de sucesso e menor agressi-
vidade. 
   Nós da AGMOV nos preocu-
pamos e queremos ressaltar 

Norminha 646, 21/10/2021 
  Tornar o ambiente de traba-
lho seguro deve ser a priori-
dade de qualquer empresa. 
Independente do segmento, 
a segurança na rotina laboral 
deve ser sempre avaliada e 
colocada como uma das pri-
oridades do negócio. 
   Mas você sabe o motivo 
dessa causa ser tão impor-
tante? Vou te contar! Apesar 
de não ser tão percebido, 
cerca de 700 mil pessoas so-
frem um acidente de trabalho 
no Brasil, a cada ano. 
   Esse é um dos dados le-
vantados pela Previdência 
Social e pelo Ministério do 
Trabalho. Se o número já é 
perturbador, pior ainda é 
lembrar que muitos aciden-
tes de trabalho não são con-
tabilizados por estarem liga-
dos a contratos informais ou, 
simplesmente, porque algu-
mas empresas se negam a 
abrir um comunicado de aci-
dente. 
   Além disso, nosso país o-
cupa a quarta posição no 
ranking mundial de aciden-
tes de trabalho, de acordo 
com a Organização Internaci- 
onal do Trabalho. 
  Isso mostra como é funda-
mental ter boas práticas, que 
eliminem os riscos de aci-
dentes. Quer saber quais são 
elas? Vou te mostrar nesse 
post. Acompanhe a leitura: 
   - Por que as empresas de-
vem se preocupar com aci-
dentes? 

 

 

   - Boas práticas para elimi-
nar os acidentes de trabalho 
   Por que as empresas de-
vem se preocupar com acid-
entes? 
   De fato, um ambiente se-
guro é fundamental para a 
saúde e segurança dos tra-
balhadores. Entretanto, os 
benefícios recaem também 
sobre a empresa, sendo uma 
medida que beneficia a todos 
os envolvidos. 
   Isso porque, empresas que 
não se preocupam com o 
bem-estar do trabalhador 
perdem a credibilidade no 
mercado, acabam tendo fun-
cionários improdutivos, têm 
o clima organizacional afeta-
do e podem passar por diver-
sos problemas jurídicos, o 
que resulta em perda de di-
nheiro. 
   Já empresas que se preo-
cupam com a segurança, 
possuem funcionários enga-
jados, estão de acordo com 
as normas regulamentado-
ras, reduz custos com aci-
dentes e aumentam sua cre-
dibilidade e competitividade 
no mercado. 
   Boas práticas para eliminar 
os acidentes de trabalho 
   Para eliminar os acidentes 
de trabalho, sem dúvidas, o 
melhor caminho é agir antes 
dos acidentes. Ou seja, é 
preciso ter uma estratégia 
para prevenção. 
   Tal estratégia pode ser co-
locada em prática eliminan-
do riscos do  ambiente labo- 
 

ral. Por isso, veja essas boas 
práticas que trouxe, para eli-
minar de uma vez o acidente 
de trabalho da sua empresa: 
   – Atenção nas tarefas 
   É importante que em todas 
as atividades os funcionários 
tenham atenção e foco. Prin-
cipalmente, em situações de 
risco, operação de máquinas 
ou na exposição de qualquer 
outro fator, que seja um 
gravante para acidentes. 
   Para  isso,  cada  departa- 
mento pode determinar algu-
mas regras, como por exem-
plo, não operar máquinas e 
usar celular ao mesmo tem-
po. 
   – Evitar exposição aos ris-
cos 
   Como a maioria dos aci-
dentes ocorrem por impru-
dência, é importante que os 
trabalhadores não se expo-
nham a riscos. 
   Assim, sempre que uma si-
tuação apresentar um poten-
cial risco, a primeira atitude 
é se afastar e comunicar en-
tre a equipe para o alerta. 
   – Prezar pela limpeza e or-
ganização 
   Organizar e manter os am-
bientes limpos também aju-
da a reduzir o número de aci-
dentes. Até porque, locais 
desorganizados podem ter o-
bjetos deixados no caminho, 
o que pode causar tropeços e 
quedas. 
   Sem falar que ambientes 
sujos podem provocar doen-
ças e contaminações, sobre- 

Câncer de mama e trabalho - Você conhece a ligação? 

 
tudo, nesse momento de 
pandemia. 
   – Utilizar os EPIs 
   Os Equipamentos de Prote-
ção Individuais são indispen-
sáveis. Se você é um traba-
lhador, exija em sua empre-
sa. Caso seja o dono do ne-
gócio, preze pela aquisição 
desse material e influencie a 
equipe a utilizar corretamen-
te. 
   – Informar acidentes 
   Sempre informe os aciden-
tes que ocorrem, pois eles 
servem para a criação de es-
tratégias para prevenir novos 
problemas. 
  – Revisar constante de má-
quinas e equipamentos 
   Todas as máquinas preci-
sam de revisão e manuten-
ção. Por isso, é importante 
seguir os prazos para esses 
serviços, a fim de evitar mau 
funcionamento e problemas 
de segurança. 
   – Monitorar os ambientes 
  Por último, minha última di-
ca vai para o monitoramento 
constante dos espaços. Uma 
boa prática consiste em rea-
lizar uma checklist, com os i-
tens que devem ser checa-
dos diariamente, semanal-
mente, mensalmente etc. N 

Cipinha 

 

a importância do diagnóstico 
precoce. 
 

Norminha 646, 21/10/2021 
    Outubro Rosa é o nome do 
movimento nacional de 
conscientização para o con-
trole do câncer de mama, cri-
ado no Início da década de 
90. 
   Um em cada três casos de 
Câncer de Mama pode ser 
curado se descoberto no iní-
cio, por isso a importância de 
promover a conscientização. 
   Segundo dados publicados 
pelo INCA (Instituto do Cân-
cer), o câncer de mama pode 
ser uma doença relacionada 
ao trabalho, se tornando 
também uma pauta a ser tra-
tada pela Segurança do Tra-
balho. 
   De acordo com os números 
do SUS, entre 2020 e 2022, 
mais de 60 mil mulheres se-
rão afetadas por este tipo de 
câncer, e o torna o 2° tipo de 
câncer mas incidente no se-
xo feminino. 
   As causas da doença são 
diversas, e a idade é um dos 
maiores fatores de risco, 
mas também se classificam 
os fatores ambientais e com-
portamentais (onde se encai-
xam os riscos ligados ao tra-
balho), fatores hormonais e 
hereditários. 
   As trabalhadoras mais ex-
postas ao risco de desenvol-
vimento da doença são: 
   - Profissionais de Radiolo-
gia; 
   - Responsáveis por esterili-
zação e materiais cirúrgicos 
e hospitalares; 
   - Atuantes na aplicação de 
agrotóxicos organoclorados; 
   - Com funções de produ-
ção em fábricas de transfor-
madores  elétricos,  aditivos  

   Previna-se! 

 

RMI, você quanto vai receber? 
O significado de RMI é Renda Mensal Inicial, que corresponde 
ao valor inicial do benefício a ser recebido. Todos querem sa-
ber quanto vão receber, mas esse cálculo pode ser um pouco 
complexo, principalmente nas aposentadorias programadas 
após a Reforma da Previdência. 
   É um conceito de grande importância para o cálculo dos be-
nefícios previdenciários, pois a renda mensal inicial represen-
ta o valor que o segurado ou beneficiário irá receber de fato.  
   A RMI permanece a mesma a vida toda? 
   Não. A RMI representa apenas o valor que o beneficiário ou 
segurado recebe a princípio, mas esse valor passa por mudan-
ças obrigatórias, como os reajustamentos da tabela do INSS, 
ou ainda, o valor do benefício também pode ser alterado por 
meio da revisão de benefício (administrativa ou judicialmente), 
quando há algum erro a ser corrigido. 
   Quem calcula a RMI? 
   O INSS divulga simulações de RMI, mostrando quais são as 
opções o segurado tem direito de se aposentar, mas é impor-
tante consultar um especialista previdenciário, pois assim é 
feito um planejamento previdenciário, incluindo períodos que 
o INSS em si não faz, como atividade especial, regime de eco-
nomia familiar ou até mesmo a simulação da RMI da aposen-
tadoria especial, excluído o risco de erros e solicitando sempre 
o melhor benefício.  

Texto: Assistente Jurídico: Fernanda Pierazzo. Conferido pela nossa 
Advogada e parceira Thaísa Daneluzzi Schiefer Custódio 

Acidente de trabalho: boas práticas para eliminá-los na sua empresa 

http://www.norminha.net.br/
https://cipinha.com.br/acidente-de-trabalho-boas-praticas-para-elimina-los-na-sua-empresa/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 646, 21/10/2021 
     Você aspira se aposentar, 
mas não tem certeza de co-
mo se organizar para poder 
manter a estabilidade finan-
ceira quando chegar a hora 
do tão esperado descanso? A 
melhor maneira de realizar 
isso é planejar sua aposenta-
doria. 
  Na prática, isto implica uma 
revisão de todo o histórico de 
trabalho do trabalhador, le-
vando em conta fatores co-
mo idade, tempo de serviço, 
tempo e valor das contribui-
ções ao sistema de previdên-
cia social, tipo de atividade 
exercida, características dos 
vários sistemas de previdên-
cia social, e legislação apli-
cável. 
   O objetivo é determinar os 
resultados existentes e com-
preender como orientar posi-
tivamente as ações das pes-
soas que desejam ter as mai-
ores condições de aposenta- 
doria possíveis, mesmo que 
ainda haja um longo caminho 
a percorrer antes que este 
momento tão esperado che-
gue. 
   Use as informações deste 
artigo para ter uma melhor 
compreensão de como cada 
trabalhador, seja do setor 
privado ou público, autôno-
mo ou empresário, pode ma-
ximizar suas contribuições e 
movimentos de carreira para 
garantir uma aposentadoria 
confortável. 
   É importante lembrar que 
“o tempo voa”, e que reco-
nhecer esta realidade e trans 
 
 

 

Planejamento previdenciário confira 
o que é e para que serve 

 
formá-la em um plano é a a-
bordagem mais inteligente 
para olhar para o futuro sem 
medo, com possibilidades 
brilhantes e muito entusias-
mo. A seguir, se aprofunde 
em cada detalhe sobre o pla-
nejamento previdenciário. 
   O que é planejamento pre-
videnciário? 
   O planejamento de previ-
dência é um estudo de seu 
histórico de previdência so-
cial conduzido por um advo-
gado especializado em Direi-
to da Previdência Social que 
o ajuda a determinar o mo-
mento ideal para se apo-
sentar e que ações você deve 
tomar para obter o máximo 
benefício potencial. 
   As seguintes partes de seu 
histórico de previdência so-
cial serão examinadas du-
rante esta investigação: 
   - Seus vínculos contributi-
vos (empregos/profissões); 
   - As datas desses vínculos 
para o cálculo do tempo de 
contribuição e período de ca-
rência; 
   - O valor de todos os seus 
rendimentos e contribuições 
para o cálculo de possíveis 
benefícios; 
   - Divergências ou inconsis-
tências no extrato do CNIS; 
   - Possíveis atividades es-
peciais. 
   Na conclusão do estudo, o 
planejamento previdenciário 
é transformado em um pare-
cer jurídico na forma de um 
relatório com projeções, ce-
nários e simulações de apo-
sentadoria que ajudam o con 
 

Os benefícios da massoterapia para a 
saúde física e emocional 

Norminha 646, 21/10/2021 
     A busca por saúde e bem-
estar é uma constante, mas 
com a pandemia causada 
pelo novo coronavírus houve 
um crescimento no interesse 
por áreas que promovem o 
cuidado e a melhoria na qua-
lidade de vida. Entre elas es-
tá a massoterapia, uma im-
portante aliada em tempos 
de tensão e estresse para 
trazer alívio e contribuir com 
nossa saúde física e mental. 
   A massoterapia possui di-
versas técnicas adaptáveis 

tribuinte a compreender seus 
direitos e a tomar a melhor 
decisão possível em relação 
a este significativo evento da 
vida. 
   Ao contrário da crença po-
pular, o valor e o momento 
da aposentadoria não são 
decisões “aleatórias”. Seus 
direitos de aposentadoria, 
por outro lado, são o produto 
de seu histórico pessoal de 
aposentadoria. 
   Em outras palavras, o valor 
e o momento de sua apo-
sentadoria são determinados 
por seus rendimentos vitalí-
cios e contribuições à previ-
dência social. 
   Como resultado, se você 
quiser se aposentar mais ce-
do ou com uma quantia ma-
ior, você deve elaborar a a-
bordagem  ideal o mais rápi- 
do possível. O planejamento 
da aposentadoria é a abor-
dagem mais eficaz para de-
terminar suas próximas a-
ções em prol de uma apo-
sentadoria bem-sucedida. 
   Para que serve o planeja-
mento previdenciário? 
   Você deve estar se pergun-
tando o que é planejamento 
previdenciário dito de outra 
forma, qual é o objetivo do 
planejamento da aposenta-
doria? 
   Em resumo, geralmente o-
bservamos que o planeja-
mento da aposentadoria ga-
rante paz e segurança para 
os  indivíduos  que  desejam 

às necessidades de cada 
pessoa e é uma grande alia-
da da saúde e do bem-estar, 
com benefícios diversos que 
vão desde o relaxamento e a 
melhora do humor até o au-
xílio em algum tratamento 
médico. 
   “A massoterapia é a arte 
do cuidar por meio do toque 
e está baseada em princípios 
da integralidade do corpo hu-
mano, onde, por meio de téc-
nicas orientais e ocidentais, 
buscamos o reequilíbrio do 
corpo físico e emocional”, ex 

 
Com técnicas adaptáveis às necessidades de cada paciente, a 
massoterapia é uma grande aliada da saúde e do bem-estar 

desfrutar de uma aposenta-
doria confortável. 
   A compreensão de seus di-
reitos à aposentadoria tor-
nou-se um empreendimento 
muito difícil nestes dias de 
reforma previdenciária. Co-
mo resultado, a preparação 
para a aposentadoria parece 
ser o método mais eficaz pa-
ra lidar com os desafios pro-
porcionados pelos regula-
mentos da previdência so-
cial. 
   Entretanto, este é apenas o 
uso mais “universal” do pla-
nejamento da aposentadoria. 
Em um sentido mais prático, 
o planejamento da aposen-
tadoria auxilia o contribuinte: 
   Compreender seus direi-
tos previdenciários; Verificar 
quaisquer questões penden-
tes em seu CNIS que preci-
sem ser corrigidas; Organizar 
a documentação necessária 
para que nenhum período de 
contribuição seja ignorado 
pelo INSS; Evitar atrasos na 
aposentadoria; Determinar o 
melhor momento para apre-
sentar seu pedido de apo-
sentadoria. 
   É possível determinar se o 
benefício concedido é o mais 
favorável ao contribuinte, a-
valiando adequadamente to-
dos os documentos, perfil e 
direitos. 

N 
Marcelo Diniz 

Advogado especialista em Direito 
Previdenciário e Trabalhista 

plica Priscila Pagotto, docen-
te do Senac Araçatuba. 
   Segundo ela, a massotera-
pia busca relaxar os múscu-
los e proporciona alívio de 
dores e desconfortos, esti-
mulando a circulação sistê-
mica, melhorando a nutrição 
celular e o aspecto da pele, 
diminuindo inchaços, au-
mentando a consciência cor-
poral e incrementando a fle-
xibilidade muscular, entre 
outros benefícios. 
   “Os nossos sintomas físi-
cos muitas vezes estão dire-
tamente relacionados com 
fatores de estresse e ansie-
dade, e a massoterapia, por 
meio do toque, permite que o 
nosso corpo inicie seu pro-
cesso de autorregulação”, 
pontua a docente. 
   Já em relação à saúde 
mental, a massoterapia utili-
za o toque terapêutico como 
principal recurso para aces-
sar emoções e/ou conflitos 
que são responsáveis por 
sintomas diversos no nosso 
corpo e, a partir desse aces-
so, busca o equilíbrio entre 
corpo e mente, diz Priscila. 
“Os principais benefícios são 
diminuição de ansiedade e 
estresse e o reequilíbrio e-
nergético que auxilia na me-
lhora de todas as funções 
corporais,  sejam elas físicas 
ou emocionais.” 
   Mercado em expansão 
   Além dos benefícios para a 
saúde, a massoterapia tam-
bém é uma boa oportunidade 
profissional. Segundo a do-
cente, pesquisas demons-
tram que, após o início da  

 

pandemia, houve um au-
mento na procura por servi-
ços na área de bem-estar, 
tornando a profissão ainda 
mais requisitada. 
   “As pessoas entenderam a 
importância de cuidar do 
corpo físico como forma de 
auxiliar na saúde mental e a 
massoterapia está entre os 
recursos mais procurados, 
pois, além das técnicas que 
abrangem o físico, temos 
técnicas baseadas na medi-
cina tradicional chinesa, co-
mo a auriculoterapia e o shi-
atsu, realizadas a partir de 
uma avaliação energética, 
que alcançam resultados fa-
voráveis também em queixas 
emocionais”, afirma. 
   Para aqueles que têm in-
teresse na área, o Senac Ara-
çatuba está com inscrições 
abertas para o curso Técnico 
em Massoterapia, que de-
senvolve competências que 
permitem ao aluno experi-
mentar os desafios reais de 
sua profissão dentro e fora 
da sala de aula, além de co-
locar os conhecimentos em 
prática a partir de atendi-
mentos realizados no labora-
tório da unidade, equipado 
com os mais atuais recursos 
da área. 
   “O profissional da área po-
de atuar em hospitais, con-
sultórios, clínicas de repou-
so, hotéis, spas, associações 
desportivas, instituições de 
saúde, empresas públicas ou 
particulares, prestando ser-
viços e levando a massagem 
e o bem-estar a diversos pú-
blicos”, acrescenta Priscila. 
   Para saber mais sobre o 
curso e inscrições, basta a-
cessar o Portal Senac: 
https://www.sp.senac.br/sen
ac-aracatuba. N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.sp.senac.br/senac-aracatuba
https://www.sp.senac.br/senac-aracatuba
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Senado Federal aprova PL que 
regulamenta as APPs urbanas 

Norminha 646, 21/10/2021 
O Plenário do Senado Federal 
aprovou na quinta-feira (14/ 
10) o texto enviado pela Câ-
mara dos Deputados (PL 
2510/2019) e apensado ao 
Projeto de Lei 1869/2021, 
que trata das Áreas de Pre-
servação Permanente – APPs 
de cursos d’água em áreas 
urbanas. O projeto segue pa-
ra nova avaliação na Câmara 
dos Deputados. 
   O relator da matéria, sena-
dor Eduardo Braga (MDB/ 
AM), apresentou parecer in-
dicando a aprovação do PL 
2510/2019, que foi apen-
sado ao PL 1869/2021. Con-
tudo, alterou o voto proferido 
no parecer, para acatar par-
cialmente duas emendas, 
como forma de efetivar acor-
dos feitos em plenário. 
   Caso sancionada, a nova 
lei determinará o conceito de 
áreas urbanas consolidadas, 
permitindo que lei municipal 
ou distrital regule nessas re- 

Chefe também sofre assédio moral, afirma especialista 
Norminha 646, 21/10/2021 
    Quando se fala em assédio 
moral, a primeira coisa que 
vem à mente é a figura de 
um chefe expondo um subor-
dinado a situações humi-
lhantes e constrangedoras 
de forma repetitiva e prolon-
gada. O que pouca gente sa-
be é que esta não é uma con-
duta cometida exclusiva-
mente por quem tem poder 
de liderança. O assédio mo-
ral se manifesta em todos os 
níveis hierárquicos nas rela-
ções de trabalho. 
   O advogado especialista 
em compliance e autor do li-
vro Entrevista Forense Cor-
porativa, André Costa, afirma 
que o assédio contra um líder 
é pouco abordado dentro das 
empresas e, por isso, os fun-
cionários nessa posição ain-
da enfrentam obstáculos pa-
ra denunciar. “A vítima em 
posição de liderança sofre 
muito e tem dificuldade em 
relatar, porque as pessoas 
acreditam que ela tem de ge-
rir a equipe e saber lidar com 
a situação mesmo tratando-
se de um caso claro de assé- 

 

giões faixas marginais de 
curso d’água natural de for-
ma distinta ao Código Flo-
restal. 
   Para realizar essa adapta-
ção os municípios deverão 
realizar um estudo socioam-
biental, devendo ser ouvidos 
os respectivos conselhos es-
taduais e municipais do meio 
ambiente, além de respeitar 
os diferentes planos que tra-
tam do assunto. Permane-
cem vedadas as ocupações 
em áreas consideradas com 
risco de desastres. 
Foram realizadas duas gran-
des mudanças pelo Senado 
Federal. A primeira foi o a-
créscimo de uma imposição 
de uma faixa mínima de 15 
metros de afastamento, en-
quanto o texto da Câmara 
dos Deputados apenas falava 
na obrigatoriedade “da ma-
nutenção de uma faixa não 
edificável”.  Sendo a segun-
da a determinação de que as 
novas faixas criadas pelos  
 

 
Especialista em compliance diz que o tema é pouco debatido 

nas organizações e funcionários em posição de liderança 
enfrentam dificuldades para denunciar 

dio moral”, diz. 
   Em alguns casos, o relato 
do trabalhador é recebido 
com descrédito. “Ele deixa 
de falar o que está aconte-
cendo porque teme que a di-
retoria duvide de sua compe-
tência e acredite que ele não 
é capaz de gerir a equipe. 
Então, sofre e adoece até não 
aguentar mais e pedir demis-
são”. 
   Segundo o Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) e o 
Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho (CSJT), o assé-
dio pode acontecer de forma 

municípios valerão apenas 
para as áreas já ocupadas, 
servindo para as demais o 
regramento anterior do Códi-
go Florestal. 
   O PL também permite a re-
gularização das edificações 
localizadas nas faixas margi-
nais de cursos d’água natu-
rais, construídas até 28 de 
abril de 2021, mediante 
compensação ambiental. 
   Vazios urbanos 
   A nova redação acaba se 
tornando bastante restritiva e 
deve criar grandes vazios ur-
banos nos municípios, não 
solucionando parte dos pro-
blemas, indo de encontro in-
clusive à dinâmica do pro-
posto pelo projeto. 
   Até o julgamento do Tema 
1010 no STJ os municípios 
brasileiros já se organizavam 
considerando os 15 metros 
da Lei de Parcelamento do 
Solo Urbano, impedir novas 
construções nessas áreas 
criará um grave problema de 
isonomia. 
   Se aprovado nesse forma-
to, é possível que um lote já 
ocupado precise respeitar a-
fastamento de 15m, enquan-
to um ao lado, ainda deso-
cupado, precise respeitar 
500. N 

(Com informações da 
Assessoria Legislativa da 

CBIC e da Saes) 

vertical descendente (quan-
do um funcionário é assedi-
ado por alguém de nível hie-
rárquico superior); vertical 
ascendente (quando um su-
bordinado ou grupo asse-
diam o líder); horizontal (que 
acontece entre pessoas do 
mesmo nível de hierarquia); 
e o assédio moral misto (que 
ocorre quando um trabalha-
dor é assediado pelos supe-
riores e também por colegas 
de trabalho). 
   O assédio vertical ascen-
dente possui características 
diferentes  das  formas  mais 

CANPAT 2021 leva orientações de prevenção 
aos estudantes do Amazonas 

Norminha 646, 21/10/2021 
 Várias escolas do Amazonas 
receberam no último dia 08/ 
10 a ação local do Dia Na-
cional de Segurança e Saúde 
nas Escolas, que integra a 
Campanha Nacional de Pre-
venção de Acidentes na In-
dústria da Construção (CAN 
PAT Construção 2021). 
   O evento foi destinado a 
mais de 200 estudantes do 
Ensino Fundamental e Ensino 
Médio da Escola Estadual 
Maria da Luz Calderaro, do 
Instituto de Educação do A-
mazonas (IEA), e das escolas 
do Sesi em Manaus, Irandu-
ba e Parintins. 
   As palestras foram minis-
tradas pela equipe do Serviço 
Social da Indústria da Cons-
trução Civil de Manaus (Se-
conci Manaus) e técnico de 
segurança do trabalho: Eri-
clezio Lima; Eikely Lima; Li-
liane Lima e Aldemir Amaral, 
vice-presidente do Sindicato 
dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho. 
   Para a pedagoga da Escola 
Sesi David Nóvoa Alvarez em 
Iranduba, Claudiane Mendes, 
a ação social veio com o in-
tuito de esclarecer aos alu-
nos cuidados referentes a 
segurança e saúde. 
   “Foram feitas orientações, 
apresentação de vídeo e pa-
lestras voltadas para o tema.  

conhecidas. “A equipe co-
meça a sonegar informa-
ções, distorcer dados, fazer 
piadas e constranger para 
que a pessoa saia da em-
presa. Já atendi casos em 
que os líderes tomavam re-
médios, tiveram problemas 
pessoais provocados pelo 
assédio de uma equipe. Gera 
muito sofrimento”, conta o 
advogado. 
   A falta de conhecimento e 
preparo são uma das dificul-
dades enfrentadas pelas or-
ganizações para prevenir e 
combater o crime levando à 
subnotificação dos casos. 
“Os canais de denúncia e até 
o Judiciário estão prepara-
dos para receber denúncias 
de líderes que cometem esse 
tipo de crime, mas quando a-
contece de forma inversa in-
terpretam como se fosse 
uma incapacidade da gestão. 
A vítima sofre e ainda tem 
sua competência profissional 
colocada à prova”, pontua 
Costa. 

N 
André Costa é entrevistador 

forense e advogado 
especializado em assédio 

moral 

 

Houve o trabalho orientativo 
e preventivo efetuado pela e-
quipe de Cipeiros e Briga-
distas e a apresentação do 
vídeo de orientação com o 
tema ‘O que é Bullying?”, a-
firmou. 
   Demais orientações 
   Além disso, houve partici-
pação de parceiros pales-
trantes, que ministraram ori-
entações da seguinte forma: 
   Para os alunos do 1° ao 5° 
ano – Matutino 
   Psicóloga Solange Ribeiro 
– Tema: Os desafios do bul-
lying nas escolas 

 
   Equipe de Bombeiros da 1º 
PDBM/2º CIBM/ Iranduba – 
Tema: Primeiros socorros na 
escola: sabe por que é tão 
importante? 
   Enfermeiro Soloni Claudia-
no – Tema: COVID – Dilemas 
e cuidados no retorno às au-
las 

 
   Para os alunos do 1° ao 2° 
ano – Vespertino 

 
   Enfermeiro Omara Cristina 
Andrade Venâncio- Tema: 
Higiene pessoal e cuidados 
contra a Covid-19 
   Educadora física – Crisma-
ra Cruz – Tema: Orientação 
 

 
sobre Alimentação Saudável 
e exercícios físicos. 
   “Cerca de 175 alunos par-
ticiparam deste momento de 
conhecimento e esclareci-
mentos. Na qual alguns alu-
nos fizeram perguntas aos 
palestrantes sobre os temas 
abordados”, acrescenta a 
pedagoga. 
   Participação ativa 
   A Semana CANPAT é uma 
iniciativa da Comissão de Po-
líticas de Relações Trabalhis-
tas (CPRT), da Câmara Bra-
sileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC), com a parti-
cipação de vários estados da 
federação, por meio das enti-
dades associadas a CBIC, 
Seconcis e Sesis locais. To-
dos os painéis estão dispo-
níveis no canal oficial da CB 
IC no YouTube. Assista!  
   A ação do  Dia Nacional de 
Segurança e Saúde no Tra-
balho nas Escolas foi reali-
zada em vários estados da 
federação pelas entidades 
associadas à CBIC, Seconcis 
e Sesis locais. 
   Localmente, a ação contou 
a com a realização do Sin-
dicato da Indústria da Cons-
trução do Amazonas (Sindus-
con-AM), Seconci Manaus e 
Sesi-AM. 
   A iniciativa tem interface 
com o projeto “Realização/ 
Participação de/em Eventos 
Temáticos de RT/SST” da 
Comissão de Política de Re-
lações Trabalhistas (CPRT) 
com correalização do Serviço 
Social da Indústria (Sesi Na-
cional). N CBIC 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=C6KJbV7oKJs
https://www.youtube.com/watch?v=C6KJbV7oKJs
https://cbic.org.br/es_ES/canpat-2021-leva-orientacoes-de-prevencao-aos-estudantes-do-amazonas/?utm_campaign=cbic_hoje_14102021&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 646, 21/10/2021 
   “O trabalho mudou-se para 
casa: trabalho remoto no 
contexto da pandemia de Co 
vid-19” é tema discutido no 
ensaio disponível na página 
da Revista Brasileira de Saú-
de Ocupacional – RBSO, no 
site do SciELO. 
   Utilizando base em dados 
oficiais e revisão de literatu-
ra, as autoras Tânia Maria de 
Araújo, do Núcleo de Epide-
miologia, e Iracema Lua, do 
Programa de Pós-graduação 
em Saúde Coletiva, ambas 
da Universidade Estadual de 
Feira de Santana, debatem 
características do trabalho 
remoto (TR) e suas potenciais 
repercussões, mudanças si-
gnificativas e exigências que 
se multiplicaram durante a 
pandemia, enfatizando ques-
tões de gênero. 
   “Os temas tratados neste 
ensaio não são novidade. 
Trabalho em casa, concilia-
ção dos períodos de trabalho 
e de cuidados da casa e fa-
mília são velhos dilemas da 
vida, sobretudo na vida das 
mulheres”, ressaltam as au-
toras. 
   Ao  longo do texto, Tânia e 

Norminha 646, 21/10/2021 
   Até agosto deste ano foram 
contabilizadas 9 mil horas e-
conomizadas com o uso de 
robôs de automação no sis-
tema operacional da Marfrig, 
informou a companhia no úl-
timo dia 14. Segundo a em-
presa, os robôs são capazes 
de fazer tarefas de maneira 
mais eficiente e cerca de 
70% mais rápida, pois trata-
se de processos repetitivos e 
que tendem a gerar erros. 
   Além da economia de tem-
po, o segundo maior benefí-
cio é a redução dos erros o-
peracionais. “Pedidos digita-
dos manualmente de manei-
ra errada, por exemplo, fa-
zem com que a mercadoria 
fique  parada na unidade em  

Trabalho remoto e questões 
de gênero são tratados em 
ensaio publicado na RBSO 

 
Artigo disponível na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 

no site do SciELO 

Iracema, destacam que, com 
base na divisão sexual do 
trabalho, essas jornadas la-
borais que englobam a pro-
fissional e a doméstica fazem 
parte da realidade cotidiana 
das mulheres. Isso ocorre 
porque são ancoradas por 
mecanismos diversos de do-
minação masculina. 
   O artigo também traz ele-
mentos vivenciados pelos 
(as) trabalhadores (as) com a 
implementação ampliada de 
atividades laborais remotas 
e, principalmente, com o au-
xílio das tecnologias de infor-
mação-comunicação. 
   Um ponto comentado pelas 
autoras é a necessidade de 
inserir no currículo escolar, 
tanto para meninas quanto 
para meninos, ações básicas 
de autocuidado as quais 
compreendem os afazeres 
domésticos. Completam 
mencionando que em vários 
países do norte da Europa 
essa disciplina já é ensinada 
aos alunos e alunas. 
   O ensaio completo para lei-
tura está disponível na pági-
na da RBSO no site do SciELO 
e também pode ser acessado 
via Twitter. N 

vez de ser transferida. Os ro-
bôs garantem que esse pro-
cesso seja feito de maneira 
correta”, explicou o diretor 
de Tecnologia da Informação 
da Marfrig, Joel Santiago, em 
nota. 
   O diretor reforçou, porém, 
que o uso da tecnologia não 
torna o ser humano indis-
pensável, muito pelo contrá-
rio. “Os robôs não conse-
guem avaliar a experiência 
do usuário e a sua satisfação, 
por exemplo. Com esta im-
plantação, liberamos nossos 
funcionários para atividades 
mais estratégicas que tra-
zem valor para o nosso ne-
gócio.” 
   Os investimentos 
   Implantados em 2020 pela 

 

Decisão judicial mantém a validade 
de alterações no texto da NR-1 

Norminha 646, 21/10/2021 
    Seguem valendo as altera-
ções feitas na Norma Regula-
mentadora Nº 01 (NR-1), do 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência. Após o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) ter 
pedido na Justiça trabalhista, 
no final de julho, a anulação 
de portarias que modificaram 
o teor do dispositivo, a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) 
conseguiu extinguir a ação e 
manter a validade no final de 
setembro. A NR-1 serve co-
mo base para regulamenta-
ções de Saúde e Segurança 
do Trabalho no Brasil. 
   A validade foi obtida junto 
ao Tribunal Regional do Tra-
balho da 10ª Região (TRT10). 
Por meio da Coordenação-
Regional Trabalhista da Pro-
curadoria-Regional da União 
da 1ª Região (CORETRAB/ 
PRU1), a AGU contestou o pe-
dido explicando que a Justiça 
do Trabalho não tinha com-
petência para julgar a de-
manda, bem como defen-
dendo a legalidade dos pro-
cedimentos de modificação 
da NR-1. 
   “A discussão envolve a re-
tirada das Portarias n. 915/ 
2019  e  n. 6.730/2020  do 

Divulgue sua empresa aqui na Norminha e mostre 
seu serviço/produto para mais de 4 milhões de 
profissionais pelo Brasil a fora. 18 99765-2705 

área de Evoluções Tecnológi-
cas da Marfrig, os robôs de 
automação são ferramentas 
utilizadas para automatizar 
tarefas manuais que exijam 
processos de repetição, co-
mo por exemplo copiar dados 
de forma digital no sistema 
interno. 
   Há dois meses, quatro no-
vos robôs foram implantados 
para executar funções em á-
reas de negócios como TI, 
Tesouraria, Insumos, Logísti-
ca e Financeiro. Ao todo, já 
são 20 em operação. 
   “A ideia é que o uso da fer-
ramenta seja democrático e 
auxilie a empresa como um 
todo, 24 horas por dia. Os ro-
bôs de automação são como 
funcionários compartilhados 

mundo jurídico, com a con-
sequente repristinação nor-
mativa. Porém, essa preten-
são implicaria um controle 
judicial dos atos praticados 
pela Administração Pública. 
Seria um controle genérico, 
objetivo ou abstrato de 
legalidade, convencionalida-
de e constitucionalidade de 
atos normativos do Poder Pú-
blico, o que foge à compe-
tência da Justiça do Traba-
lho”, afirma Lívia Pinto Câ-
mara de Andrade, coordena-
dora-regional adjunta da CO-
RETRAB e advogada da Uni-
ão, em nota publicada no site 
da AGU. 
   “A nova redação da NR-1 
trouxe grandes avanços ma-
teriais à proteção do traba-
lhador, prezando pela pre-
venção de riscos no ambi-
ente laboral. Eventual sus-
pensão ou declaração de nu-
lidade das portarias implica-
ria em exclusão de outros 
riscos – ergonômicos, psi-
cossociais, de queda, mecâ-
nicos, elétricos, em espaços 
confinados – do Programa de 
Gerenciamento de Riscos (P 
GR)”, comenta a coordena-
dora-regional da CORETRAB. 

N Revista CIPA 

entre as áreas. Nós adquiri-
mos uma licença, eles rece-
bem a agenda de atividades 
e depois executam”. 
   Segundo o diretor de TI, a 
implantação foi gradual. “Ini-
cialmente, quando começa-
mos a falar no uso de robôs, 
as pessoas imaginavam uma 
máquina andando pela em-
presa ou algo visto apenas 
em filmes. Investimos em ex-
plicar como a tecnologia fun-
ciona, mostrando que é um 
software capaz de navegar  

Os benefícios das práticas 
integrativas e complementares 
para a saúde física e emocional 

 

Norminha 646, 21/10/2021 
      As práticas integrativas e 
complementares são trata-
mentos que utilizam recur-
sos terapêuticos baseados 
na medicina tradicional chi-
nesa, japonesa, coreana e in-
diana com a finalidade de 
prevenir e ajudar no trata-
mento de doenças e condi-
ções adversas à saúde por 
meio de uma visão integral 
do ser humano e sua inte-
ração com a natureza. Desta 
forma, elas atuam como um 
complemento à medicina 
convencional. 
   Segundo Wellington Kayky 
Ferreira da Silva, docente da 
área de saúde e bem-estar 
do Senac Presidente Pruden-
te, práticas integrativas e 
complementares vão ao en-
contro das necessidades dos 
pacientes, atuando de ma-
neira ampla e focada em ca-
da patologia que o paciente 
apresenta como queixa. 
“Dessa forma, promovemos 
um reequilíbrio do corpo físi-
co, psíquico e emocional”, 
diz. 
   Além disso, as práticas 
colaboram no processo de 
relaxamento físico e mental. 
“Possibilitando uma melhoria 
em dores musculares, con-
trole da pressão arterial, en-
tre tantas outras patologias, 
contribuindo,  assim,  para  

por sites, acessar sistemas e 
fazer atividades repetitivas. 
Quando as pessoas entende-
ram como o mecanismo fun-
ciona, as áreas começaram a 
demandar o uso dos robôs de 
automação.” 
   Antes da efetiva participa-
ção dos robôs de automação 
em um determinado setor da 
empresa, a área entende ca-
da uma das necessidades e 
verifica se é uma solução que 
pode ser feita pelo robô, a-
lém de uma avaliação finan- 

uma regulação na ansiedade 
em fobias, crise de pânico, 
etc., e melhorando, de modo 
geral, a qualidade de vida do 
indivíduo”, afirma o docente. 
   Mercado em expansão 
   Os benefícios da área de 
práticas integrativas e com-
plementares também se es-
tendem para o mercado de 
trabalho, cada dia mais a-
quecido. “A procura de pro-
fissionais que trabalham com 
essas práticas tem crescido 
de maneira muito satisfató-
ria, seguindo o crescimento 
do interesse das pessoas que 
buscam por esses tratamen-
tos graças à disseminação 
dos benefícios que as práti-
cas trazem para o corpo e a 
mente”, pontua Wellington. 
   E o Senac Presidente Pru-
dente está com inscrições a-
bertas para diversos cursos 
na área de saúde e bem-es-
tar. Entre as ofertas estão 
Reiki - nível 1 e 2, Drenagem 
Linfática Manual, Funda-
mentos da Medicina Tradi-
cional Chinesa, Técnicas de 
Depilação, Técnicas de Ma-
nicure e Pedicure e Podologia 
Geriátrica. 
   Para saber mais sobre os 
cursos, período de inscrições 
e início das aulas, acesse o 
Portal Senac: 
https://www.sp.senac.br/sen
ac-presidente-prudente. N 

ceira. Em seguida, parte-se 
para o processo de criação, 
testes, implantação e produ-
ção. No dia a dia, o time de 
desenvolvimento fica res-
ponsável por acompanhar 
esses robôs e sua devida 
manutenção, segundo Santi-
ago. 
   A Marfrig anunciou ainda 
que pretende comprar mais 
dois robôs de automação até 
o fim do ano, com o objetivo 
de criar "horizontes facilita-
dores para o dia a dia de seus 
colaboradores". A compa-
nhia disse que busca cons-
tantemente novas formas de 
expandir e aperfeiçoar suas 
operações, e "a transforma-
ção digital é uma grande ali-
ada neste processo de inova-
ção para diversos segmentos 
da empresa". N Carnetec 

 

Marfrig economiza 9 mil horas de trabalho com uso de robôs de automação 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.scielo.br/j/rbso/a/LQnfJLrjgrSDKkTNyVfgnQy/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/LQnfJLrjgrSDKkTNyVfgnQy/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/
https://www.scielo.br/j/rbso/
https://www.scielo.br/j/rbso/
https://revistacipa.com.br/decisao-judicial-mantem-a-validade-de-alteracoes-no-texto-da-nr-1/
https://www.sp.senac.br/senac-presidente-prudente
https://www.sp.senac.br/senac-presidente-prudente
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/101697
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/

