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CLIQUE NO LOGO E ACESSE

“eSocial não é bicho papão” reuniu profissionais em Prudente

Apresentação de Dr. José Luiz Garcia Navarro em Presidente Prudente/SP simplificou o entendimento e interpretação.
Evento teve apoio das equipes de Rosinaldo Ramos Advocacia e Apollo Segurança do Trabalho
Norminha 647, 28/10/2021
Representantes de 100 empresas da região de Presidente Prudente (SP) participaram na noite do último dia
2º de outubro, da palestra
“eSocial não é bicho papão”
apresentada pelo especialista Dr. José Luis Garcia Navarro. O evento foi realizado
no Auditório do Centro Cultural Matarazzo teve apoio de
Rosinaldo Ramos Advocacia
e Apollo Segurança do Trabalho, que gentilmente administraram o convite dos
presentes, recepção e oferta
de um kit Covid.
No final dessa matéria estamos disponibilizando o link
para que você possa assistir
a palestra na íntegra, mas re
sumidamente, Navarro disse

que: “Segundo o MANUAL DE
ORIENTAÇÃO DO eSOCIAL
Versão S-1.0 (Consol. até a
NO S-1.0 – 08.2021), o Evento S-2240 – Condições
Ambientais do Trabalho – Agentes Nocivos, é utilizado
para registrar as condições
ambientais de trabalho pelo
declarante, indicando as
condições de prestação de
serviços pelo trabalhador,
bem como para informar a
exposição a agentes nocivos
e o exercício das atividades
descritos na “Tabela 24 –
Agentes Nocivos e Atividades
– Aposentadoria Especial” do
eSocial”.
E segue: “Portanto, conforme os Assuntos Gerais no
seu item 1.2, diz o seguinte:
1.2. as INFORMAÇÕES PRES-

Gamificação em SST será
pauta de discussão na
10ª edição do LabTalk

Navarro, Cory, Maioli, Rosinaldo, Carol e Vanessa
TADAS NESTE EVENTO COMPÕEM O PPP DO TRABALHADOR, sendo que para o período anterior ao início da obrigatoriedade dos eventos
de SST são utilizados os procedimentos vigentes à época”.
Navarro finaliza: “Logo, em
vez de ficar montando o PPP
digitalmente, como era anti-

gamente, no eSocial S-1.0 já
estará inserido, somente imprimindo no caso de desligamento do empregado, etc.”.
A palestra foi gravada por
Wesley Gaspar da Web Rádio
Sesmt1 e está disponível em
nosso canal do Youtube no
link abaixo:

https://youtu.be/J2AJad
-ytEY N

Consultoria e Treinamento de Seg. do Trabalho
Ofertas de cursos na página 12 dessa edição. Confira!

Live acontece HOJE, 29/10, YouTube da Fundacentro
Norminha 647, 28/10/2021
HOJE, dia 29 de outubro, das
15h às 16h30, a Fundacentro
realizará a 10ª edição do
LabTalk que trará como pauta de discussão a “Gamificação em Segurança e Saúde
no Trabalho: conquistas e
conflitos”, no Canal da Fundacentro no YouTube.
O décimo programa Lab
Talk abordará o tema da criação e o uso de jogos no âmbito da iniciativa estatal. A
técnica de gamificação é cada vez mais comum de ser utilizada em jogos sérios na
administração pública que
contribui em diversas finalidades e em diferentes como:
educação, saúde, segurança,
tomada de decisão e participação política.

Nesta edição, os especialistas convidados Marcelo de
Vasconcellos, Rodrigo Narcizo e Adriana Jardim Arias Pereira discutirão a gamificação no âmbito da SST apontando os casos críticos e exemplos bem sucedidos de
suas aplicações na utilização
dessa ferramenta.
O Lab Talk, bate-papo sobre inovação em Segurança
e Saúde no Trabalho (SST), é
uma inciativa do Laboratório
de Inovação da Fundacentro.
A apresentação do evento
será feita pela diretora de
Pesquisa Aplicada, Erika Benevides, e pela chefe do
Centro Regional Sudeste II,
Adriana Hilu, ambas da Fundacentro.
N

INSCRIÇÕES WHATS 18 99765-2705

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

Álcool em gel, luvas e máscaras
contra a COVID-19 são considerados
fins de créditos de PIS/COFINS
Norminha 647, 28/10/2021
No começo deste mês, a
Receita Federal publicou a
Solução de Consulta COSIT
nº 164/2021, pela qual reconhece que, embora não sejam considerados Equipamentos de Proteção Individual (EPI), as máscaras de
proteção contra a COVID-19,
fornecidas pela empresa aos
trabalhadores alocados nas
suas atividades de produção
de bens, podem ser considerados insumos para fins da
apropriação de créditos de
PIS/COFINS (regime não cumulativo), durante o período
em que for obrigatório o fornecimento de tais itens conforme a legislação, assim
como álcool em gel 70% e
luvas, que se enquadram no
conceito de EPI.
Contudo, segundo a Receita Federal, se tais itens forem
fornecidos a trabalhadores alocados em atividades administrativas, não há direito ao
aproveitamento de créditos
de PIS/COFINS.
O entendimento partiu do
conceito legal de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), da Solução de
Consulta COSIT no 183/2019
e, também, da decisão da 1ª
Seção do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Repetitivo
nº 1.221.170/PR, segundo o
qual somente podem ser
considerados insumos os itens essenciais ou relevantes
para a execução da atividade
da empresa, assim entendidos: (i) aqueles sem os quais
a empresa não consegue operar (ou opera com perda de
qualidade); ou (ii) aqueles obrigatórios pelas características da empresa ou por imposição legal.
Em relação especificamente às máscaras de proteção
individual, embora expressamente excluídas do conceito
de EPI pela Portaria Conjunta
nº 20/2020, editada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e pelo Ministério da Saúde, a Receita
Federal entendeu tratar-se
de insumo em razão da impo

sição legal que recai sobre a
sua utilização, nos termos
dos itens 49 a 54 do Parecer
Normativo COSIT/RFB nº 5/
2018, igualmente limitado àquelas oferecidas aos trabalhadores alocados na produção dos bens e serviços.

A posição da Receita Federal reforça o raciocínio de
que despesas, obrigatórias
por força de lei ou ato normativo, devem gerar créditos de
PIS/COFINS, pelo critério da
relevância (imposição legal).
Assim, consequentemente,
a Solução de Consulta COSIT
nº 164/2021 pode reforçar a
argumentação relativa ao direito de crédito de PIS/CO
FINS sobre outros itens obrigatórios por força de lei, tais
como gastos com adequação
obrigatória à Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD),
despesas com auditoria independente para empresas
listadas na Bolsa de Valores
e gastos com benefícios a
funcionários quando decorrentes de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho,
dentre outros. N
Autores:
Thaís Iovine Zukovski, sócia do
FAS Advogados na área de
Tributário Consultivo
Andre Henrique Azeredo
Santos, sócio do FAS
Advogados na área de
Tributário Contencioso
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SINDALCO realiza sorteio da campanha de
sindicalização 2021 com cinco Motos 0 KM
Norminha 647, 28/10/2021
Foram sorteados 65 prêmios,
entre eles kit churrasco, ventiladores e televisores e motos.
Como acontece tradicionalmente todos os anos, o
SINDALCO (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
Químicas, Farmacêuticas e
da Fabricação de Álcool, Etanol, Bioetanol e Biocombustível de Araçatuba e Região)
realizou no último dia 19 de
outubro, o sorteio da campanha de sindicalização 2021,
que esse ano teve 5 motos 0
KM sorteadas entre os sócios
da seguinte maneira: nas
empresas com mais de 100
associados (Raízen Univalem, Lins Agroindustrial, Da
Mata e Clealco) uma moto foi
sorteada para os sócios de ca

da uma delas, aumentando
assim as chances de ganhar.
A outra moto foi sorteada entre todos os outros sócios
das demais empresas com
menos de 100 associados
(Alcoazul, Diana, Figueira,
Generalco, Raízen Destivale,
Raízen Mundial, Raízen Benálcool, Renuka, Vale do Paraná, Virálcool, Glencane e
Ajinomoto).
Participaram dos sorteios
todas as pessoas que se associaram ao Sindicato até
outubro, além dos antigos
sócios.
O sorteio dos brindes aconteceu na presença dos diretores do SINDALCO, representando cada empresa e
também do presidente, José
Roberto da Cunha. Os demais prêmios foram kit chur-

rasco, ventiladores e televisores.
Segundo José Roberto “o
objetivo do sorteio, realizado
anualmente, é uma forma de
presentear os sócios do sindicato, que confiam no trabalho e na competência da entidade e ajudam a fortalecer
a categoria em busca de im-

portantes conquistas. Aproveito para convidar que mais
pessoas se associem a nossa
entidade, pois assim aumentará a chance de ganhar a
moto, uma vez que sortearemos uma para cada unidade
com mais de 100 associados
também no próximo ano”.
N

Assim como nas atividades que durante todo ano movimentam o Sindalco, Presidente e Diretores se movimentaram
para que o sorteio fosse desenvolvido na maior lisura possível.
Parabéns a todos os contemplados!

Portaria estabelece
que emissão do
PPP seja por meio
eletrônico
Norminha 647, 28/10/2021
O Ministério do Trabalho e
Previdência publicou no
Diário Oficial da União de 23
de setembro a Portaria 313,
que define que a implantação
do PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário) será em meio
eletrônico a partir do início da
obrigatoriedade dos eventos
de Segurança e Saúde no
Trabalho no eSocial. A mudança será de forma gradativa, conforme o cronograma
de implantação dos eventos
de SST no eSocial.
Assim, a obrigatoriedade
do envio dos eventos de SST
já começou no dia 13 de outubro para as empresas do
Grupo 1, com faturamento anual maior que R$ 78 milhões. O PPP em meio eletrônico deverá ser preenchido
para todos os segurados.
N

Encerramento de atividades não
isenta fábrica de indenizar
empregada acidentada
Norminha 647, 28/10/2021
Em face do caráter social do
qual se reveste a estabilidade decorrente de acidente
de trabalho, esta prevalece,
resolvendo-se em perdas e
danos, mesmo no caso de
encerramento das atividades
da empresa.
Com base nessa premissa,
a 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou
uma empresa de massas ao
pagamento dos salários referentes ao período de estabilidade de uma auxiliar de produção que sofreu acidente de
trabalho.
No acidente, ocorrido em
janeiro de 2010, a empregada teve a mão esquerda esmagada por uma cilindreira
de massas, com sequelas irreversíveis. Em razão disso,
ficou afastada pela Previdência Social por cinco anos, e
foi dispensada em 2016, no
dia seguinte ao término do
benefício.
Na reclamação trabalhista,
ela sustentou ter direito à estabilidade de um ano após a
alta. Disse, ainda, que a empresa teria encerrado suas
atividades logo após o acidente de trabalho.
O juízo de primeira instância julgou improcedente o
pedido relativo à estabilidade
provisória, com fundamento
na extinção da atividade empresarial. De acordo com a
sentença, o objetivo do instituto é proteger o empregado
que retorna do afastamento
de represálias por parte do
empregador, e, por isso, não

cabe a garantia quando a
empresa encerra sua atividade, pois esse risco deixa de
existir. O Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região
manteve a decisão.
A relatora do recurso de revista da auxiliar, ministra Dora Maria da Costa, explicou
que, o artigo 118 da Lei 8.
213/91 assegura ao empregado vítima de acidente do
trabalho ou acometido de
moléstia ocupacional o direito à manutenção do seu contrato de trabalho pelo prazo
mínimo de doze meses após
a cessação do benefício previdenciário, com o propósito
de garantir ao trabalhador os
meios necessários para seu
sustento e de sua família até
que recupere a plena capacidade para o trabalho.
Nesse sentido, o entendimento do TST é de que a estabilidade decorrente do acidente de trabalho tem caráter social e, portanto, prevalece, mesmo na hipótese de
encerramento das atividades
da empresa, lembrou a ministra.

Constatada violação ao citado artigo 118, a relatora
condenou a empresa ao pagamento dos salários e reflexos legais referentes ao
período estabilitário. N
Clique aqui para ler a decisão
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BRIGADA EM AÇÃO
Norminha 647, 28/10/2021
Estabelece a legislação que, “as organizações devem possuir equipe preparada
para atendimento a incêndio e/ou emergência, sendo obrigatória a composição, formação, implantação, treinamento e reciclagem, de modo que a equipe
esteja de pronto atendimento a combate
ao princípio de incêndio, abandono de
área e primeiros socorros, visando, em
caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, reduzir os danos ao meio ambiente, até a chegada do socorro especializado, momento em que poderá atuar no apoio”.

Da forma que estabelece a legislação
vigente, é notória que a criação e implementação de uma equipe de Brigadistas, está ligada diretamente a população fixa por turno, o grau de risco e os
grupos/divisões de ocupação da edificação ou área de risco. Sendo assim,
devem ser seguidos requisitos básicos
de forma que todos os turnos, setores,
pavimentos, possuam membros para a
atuação rápida e eficiente, principalmente membros dos setores de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica
em geral.

Para a criação de
uma equipe de Brigada de Emergências ou incêndio,
não há segredos...,
basta atender os
requisitos de dimensionamento,
seguir as diretrizes
das legislações e
colocar em prática
os protocolos, pro-

Dimensionamento da Brigada de Emergências

cedimento de atendimento emergencial
(PAE), capacitação dos membros, toque
de alerta, plano de abandono de área,
comunicação interna, ponto de encontro...entre outros.
Entretanto, “Na prática, a teoria é
outra”, pois a realidade é manter a equipe de Brigadistas engajada, participante e dedicada ao compromisso “voluntário”, de proteger o Patrimônio da
organização e a vida dos demais trabalhadores. Por isso, para que a Brigada
de Emergências, seja viva e participativa, é sugerida a criação de um Programa de Reconhecimento, Efetivação,
Engajamento ou qualquer outro nome
que se escolha, para que os membros
da equipe, tenham visibilidade e motivação extra, além do princípio básico de
salvar vidas.
O princípio da criação do programa é,
instituir uma forma de mensurar a atuação de cada membro e de alguma
forma reconhece-lo pela dedicação e
atuação. Com isso, para a criação de um
programa destas características, se faz
necessárias algumas etapas.
A primeira delas, é a criação de uma
matriz de Brigadistas, que será possível

mensuração a pontuação, para avaliação de cada membro, considerando itens necessários do dia-a-dia da equipe, para manutenção e continuidade
das ações dos brigadistas.

A matriz vai ser alimentadas, pela avaliação sistematizada de um grupo de
participantes (Comissão de Análise de
Brigadistas), com base em itens previamente escolhidos, cujo o objetivo principal é permitir a avaliação compartilhada, entre pessoas de múltiplas funções da organização, para julgamento
das ações e tomada de resultados com
imparcialidade.
A sistemática de julgamento, deve ser
escrita e estabelecida, de forma que o
julgamento seja técnico, imparcial e seguindo requisitos claros.
O critério de pontuação, deve ser estabelecido com graus de importância,
considerando sempre as principais tarefas com maior critério de peso, incluindo
principalmente critérios de demérito,
para não participação e baixo engajamento das tarefas e ações do programa.
A escala de pontuação é livre, bem como as tarefas e níveis de demérito. É
necessário que a matriz seja criada e
estabelecida, com a participação de diversas áreas, de modo que os critérios
sejam claros, tangíveis e alcançáveis.

transparentes aos interessados.
Após estabelecido e implementado os critérios de mensuração e julgamento de notas, a próxima etapa é estabelecer o
critério de “bonificação/reconhecimento”, ao qual é o gatilho
principal do programa. A forma de reconhecimento, é de opção da organização, entretanto, deve ser minuciosamente estabelecida, de tal maneira que tenha solides e continuidade.
Portanto, planeje, faça análise de custos, performance de resultados da equipe e implemente de forma que os resultados
sejam satisfatórios aos cofres da organização, e de grande satisfação aos membros brigadistas.

A idealização do projeto de reconhecimento, é basicamente
uma forma de agradecer ao trabalhador que “voluntariamente”, está se dedicando a exercer tarefas extras de bem
comum, que irá resultar na manutenção continuada do sistema de proteção ao patrimônio e a vida.
É sabido que muitas organizações, pós eventos de catástrofes, tragédia, realizam atos de agradecimento aos brigadistas e demais pessoas que se dedicaram no momento de
emergência. Este tipo de ato, é indescritível e sem valor financeiro mensurável ao agradecer, por esse motivo, a ideologia do programa é tornar o reconhecimento um hábito rotineiro e antecipado.
A satisfação e orgulho em pertencer a equipe de brigadistas,
torna habitual prática preventiva a qualquer tipo de evento,
que mesmo que ocorra de fato, o engajamento da Brigada será
de suma importância na atuação e minimização dos impactos.
Para se ter uma equipe de brigada, forte, dedicada, atuante,
não basta atender os requisitos da legislação, mas sim tornar
possível o reconhecimento de cada membro, desde de um
gesto de aperto de mão, um muito obrigado e mesmo um Parabéns. N

Os métodos de mensuração e registro
das ações, é de suma importância para
posterior análise da comissão. Portanto,
é importante que os dados fiquem sempre disponíveis para auditoria e sejam

GRUPO GR oferece
mais de 60 vagas
de emprego em
São Paulo
Norminha 647, 28/10/2021
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 –
ferista, controlador de acesso PCD, encarregado de serviços gerais, líder de limpeza, limpador de vidros, porteiro, recepcionista, recepcionista bilíngue, vigilante,
vigilante condutor, vigilante
de monitoramento, vigilante
ferista, vigilante líder e VSPP
na cidade de São Paulo (SP).
Os pré-requisitos estão listados no link
https://grupogr.com.br/.
A empresa não recebe
currículos por e-mail ou contato telefônico, a candidatura
é gratuita, feita somente pelo
site, no campo Trabalhe Conosco. N
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Estão abertas as inscrições para o
Programa de Estágio Ibema 2022
Norminha 647, 28/10/2021
Atenta à atração de talentos
para a indústria e com foco
em formar profissionais que
atuem de forma estruturada
em cada uma de suas áreas,
a Ibema lança seu Programa
de Estágio 2022. São mais
de 15 vagas, em áreas estratégicas da empresa, com a
elaboração de um projeto ao
longo do ano como parte das
ações de desenvolvimento e
possibilidade de contratação
ao final do Programa.
Para participar, é preciso
estar cursando graduação
(bacharelado ou licenciatura)
a partir do terceiro período,
em cursos de áreas de Negócios, tais como Engenharias,
Administração, Marketing,
entre outros. As inscrições
vão até 15 de novembro (veja
abaixo no serviço), e a seleção termina no início de dezembro, com previsão de início do estágio para a segunda quinzena de janeiro de
2022, podendo se estender
por um ou dois anos. O trabalho será presencial ou híbrido, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, a depender da área, nas
quatro unidades da Ibema:
Curitiba, Araucária e Turvo
(PR) e Embu das Artes (SP).
Além de realizar estágio remunerado, uma das vantagens para o estudante é conhecer de perto a realidade
fabril brasileira. “Para eles,
será excelente o contato com
grandes projetos, uma característica do ecossistema
industrial”, destaca Marilise
de Oliveira, especialista em

atração e seleção de talentos
da Ibema. Outros destaques
da proposta que a empresa
traz aos estudantes são a interlocução com profissionais
de várias áreas e a própria
expertise no setor de papel e
celulose, e ainda mais especificamente nos processos
envolvidos na fabricação do
papelcartão, que registra forte crescimento com a demanda por alternativas de
embalagens sustentáveis.
Ao completar 66 anos, a
Ibema vê em seu Programa
de Estágio uma oportunidade
também de transmitir conhecimento entre os profissionais mais experientes e a
nova geração. Para isso, formatou um plano de integração e desenvolvimento, que
prevê a realização de um
projeto alinhado à estratégia
do negócio, com avaliação
por uma banca examinadora
ao final do período. O Programa prevê, além de uma
trilha de desenvolvimento
com encontros e treinamentos, um plano de dedicação
de tempo 70/30, entre o aprendizado e a realização de
atividades na área de alocação e o projeto de estágio.
“Para uma área ser contemplada com um estagiário,
precisa apresentar uma proposta de projeto que contribua tanto com a empresa
quanto com o estudante”,
explica Marilise.
Inscrições até 15 de novembro pelo
https://jobs.kenoby.com/ibe
ma.
N

SINDALCO Realiza Festa de Dia das Crianças

Norminha 647, 28/10/2021
O SINDALCO (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
Químicas, Farmacêuticas e
da Fabricação de Álcool, Etanol, Bioetanol e Biocombustível de Araçatuba e Região),
através de seu Presidente
José Roberto da Cunha, a
primeira dama e responsável
pela ação social da entidade,
Márcia Hamamoto, toda sua
diretoria e funcionários, realizou no último dia 12 de outubro, uma linda festa de dia
das crianças no CRAS do
Bairro Jussara. O evento
contou com o apoio do 2° Batalhão da Polícia Militar do Interior.

Mais de 350 crianças participaram e ganharam sacolinha de doces, bola, cachorro
quente, refrigerante, pipoca,
algodão doce, picolé, bolo e,
além disso, puderam se divertir em brinquedos infláveis que foram montados no
local a vontade e também
participaram do sorteio de
uma bicicleta, cujo ganhador
foi Vitor Miguel de Souza Ferreira.
O evento aconteceu das 9h
às 12h e contou também

estavam no local para alegrar
ainda mais esse dia repleto
de solidariedade e diversão.

com diversas atrações: Grupo Viva Flash, Taiko, a cantora Mirim Kaori Yokota (The
Voice Kids), o cantor mirim
Léo Ito, João Berranteiro Mirim, grupo de dança As Bagaceiras, pinturas no rosto,
escultura de bexigas, estúdio
Vanessa Néris fazendo penteados nas crianças e apresentação da Banda da Polícia
Militar do CPI- 10 sob comando do contra mestre Thiago.

alização de ações sociais
com o objetivo de levar aos
mais carentes um pouco
mais de dignidade, alegria e
esperança e hoje esse evento
veio para coroar esse momento com muita felicidade,
esse era nosso principal objetivo”.

A vice-prefeita Edna Flor esteve presente no evento
prestigiando e parabenizando as crianças pelo seu dia e
o SINDALCO pela ação.

As crianças ainda puderam
conhecer de perto e tirar fotos nas viaturas dos Bombeiros e da Polícia Militar que

José Roberto da Cunha falou sobre a realização do evento: “O SINDALCO está
voltado ainda mais para a re-

Márcia Hamamoto comentou: “Ver a alegria no rosto de
cada criança, de cada pai
vendo seu filho feliz, recebendo esse carinho, nos deixa extremamente feliz e com
uma sensação de gratidão
muito grande por poder proporcionar um dia como esse.
Aproveito para agradecer a
todos que nos ajudaram em
especial a Polícia Militar e
seus voluntários”.
N

Estado deve pagar perícia do INSS se autor derrotado tem Justiça gratuita
Norminha 647, 28/10/2021
Nas ações de acidente do
trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS
constituirão despesa a cargo
do estado nos casos em que
sucumbente a parte autora
beneficiária da isenção de
ônus sucumbenciais prevista
no parágrafo único do artigo
129 da Lei 8.213/1991.
Essa foi a tese fixada pela
1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que na quintafeira (21/10) julgou dois recursos especiais e afastou a
obrigação de o próprio INSS
arcar com o pagamento definitivo dos honorários periciais, depois de se sagrar vencedor em ação acidentária.
A decisão foi unânime, conforme voto da relatora, ministra Assusete Magalhães.
Ambos os casos vêm do Paraná, em que as partes ajuizaram ação acidentária, a
qual é isenta do pagamento

Pagamento de honorários periciais em ações acidentárias é sempre adiantado pelo INSS
de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
segundo o artigo 129, parágrafo único da Lei 8.213/
1991.
Nessas hipóteses, o INSS
adianta o pagamento de honorários periciais para permitir a tramitação da análise,
por força do artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 8.620/1993. A
dúvida que restava dirimir
era se, com a vitória do INSS
na ação, a quem caberia arcar com os pagamentos definitivos dos honorários.
Em tese, a sucumbência
recairia sobre os autores derrotados da ação, mas isso

não é possível pela presunção de hipossuficiência dada
pela Lei 8.213/1991.
Ao julgar o tema, o Tribunal
de Justiça do Paraná havia
entendido que a norma legal
cria uma isenção para os autores das ações, o que faz
com que o INSS deva responder pelo pagamento dos
peritos, vencido ou vencedor
na ação.
Relatora, a ministra Assusete Magalhães afirmou que
a previsão do artigo 129, parágrafo único da Lei 8.213/
1991 não pode conduzir à
conclusão de que o INSS será
o responsável definitivo por

pagar os honorários periciais.
E apontou a jurisprudência
do STJ, segundo a qual,
quando sucumbente o autor
da ação acidentária beneficiário da assistência judiciaria ou da justiça gratuita, o
dever de prestar a assistência jurídica integral é do estado, nos moldes do que previsto pela Constituição Federal.
Portanto, em ambos os casos caberá ao estado do Paraná fazer o pagamento dos
peritos, não ao INSS. N
CONJUR
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Pandemia é mais dura para os invisíveis
Norminha 647, 28/10/2021
A pandemia aprofundou as
dificuldades e sofrimento dos
trabalhadores que desempenham tarefas fundamentais,
mas passam invisíveis pelo
cotidiano. São faxineiras ou
diaristas, empregadas domésticas e de cuidados, catadores de reciclados de cooperativas de economia solidária e o pessoal que trabalha nos cemitérios. Para todos eles, a precariedade de
sua condição de trabalho fez
com que a pandemia fosse
mais dura, com consequências muito além do adoecimento e que afetam a possibilidade de sobrevivência.
O projeto de pesquisa CO
VID-19 Como Doença Relacionada ao Trabalho incluiu
estes invisíveis em suas investigações e os primeiros
resultados, divulgados no final de setembro na mesa redonda 36 do XVII Encontro
Nacional da ABET, mostram
situações de desemprego e
desalento absoluto associado a alto risco de infecção
entre as domésticas; perseguição e difamação entre os
sepultadores; e completo desamparo – social e financeiro
– entre os catadores.

DESCASO
Das 6 milhões de pessoas
empregadas como trabalhadores domésticos no País
quando a pandemia começou, 4,32 milhões não tinham carteira assinada segundo o IBGE, “Uma situação
de informalidade que teve
consequências muito graves
durante a pandemia”, diz a
cientista Social Louisa Acciari, pesquisadora e co-diretora do Centro sobre Gênero
e Desastre da University College London (UCL), e pesquisadora associada ao Núcleo de Estudos em Sexualidade e Gênero da UFRJ, que
cuidou da investigação entre
as empregadas domésticas,
grupo com que trabalha já há
algum tempo, em parceria
com a Federação Nacional
das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad). Louisa contou
com a Fenatrad para distribuir os questionários da pesquisa nas redes de contato,
em especial pelo Whatzapp,
dos sindicatos que fazem
parte da federação, um grupo naturalmente melhor informado e articulado entre a
categoria. “Por isso a situa-

ção real pode ser ainda pior
do que a que descrevo aqui”,
explica.
Entre as 241 respostas válidas, 37% disse ter perdido
o emprego; 60% teve contato
próximo com pessoas, ou seja, não conseguiu manter o
distanciamento físico; e 37%
relataram convivência com
pessoas infectadas no trabalho. “Isso mostra um total
descaso com medidas de
proteção”, mesmo quando
os riscos também atingem a
família do patrão. Louisa diz
que encontrou muitos relatos
tanto de ausência de medidas de proteção, quanto de
informações a respeito de
infecções que poderiam afetá-las.
As respondentes são mulheres (97%), negras e pardas (78%), com 46 anos em
média; apenas 30% trabalha
com carteira assinada e outras 44% são diaristas, perfil
semelhante ao divulgado pelo IBGE. Das 20% que responderam ter sido infectadas, 86% foram afastadas,
mas apenas metade delas
recebeu salário e destas, 83
% foram pagas pelo empregador. “Não há nenhum mecanismo ou programa social
que dê alguma garantia. Elas
dependem mesmo da boa
vontade do empregador”,
conclui Louisa. Das que perderam o emprego, 81% não
tinham direito ao seguro desemprego.

PERSEGUIÇÃO
A psicóloga Carolina de Moura Grando, do Sindicato dos
Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias
no Município de São Paulo
(SINDSEP-SP) e membro do
Núcleo de Ações em Saúde
do Trabalhador (NAST) cuida
da pesquisa junto aos sepultadores e disse que a perseguição dentro da autarquia
que administra o serviço funerário na cidade de São
Paulo inviabilizou a distribuição dos questionários e dificultou as entrevistas. Mesmo
assim, a pesquisadora conseguiu distribuir questionários impressos nas idas a
campo que ainda devem ser
coletados, e também realizar
14 entrevistas até agora, todas de servidores que trabalham em um cemitério jardim, um de túmulos, e também na garagem. As informações que ela levou para a

mesa redonda da Abet, vieram destas entrevistas e
mostram a categoria apavorada, tanto com a possibilidade de se infectarem quanto de perderem seus empregos.
“A primeira coisa que nos
chamou a atenção nas respostas é que o serviço funerário aparece como um trabalho de cuidado, com dificuldades que foram muito
potencializadas com a pandemia. A COVID-19 aparece
como elemento que intensifica muito, tanto a carga de
trabalho, quanto o sofrimento. Inclusive intensifica o sofrimento porque intensifica o
trabalho”, explica Carolina. O
uso de senhas para o sepultamento e a impossibilidade
dos familiares verem o parente falecido tornou o ambiente de trabalho perturbador para muitos dos entrevistados, que relatam grande
sofrimento emocional. A pesquisadora cita ainda como
destaque entre as descobertas, o aumento da terceirização e consequente precarização do trabalho e a discriminação social que a categoria sofre e que se ampliou na
pandemia.

ABANDONO
Entre os catadores, a dificuldade foi ainda maior, em
parte em virtude da incapacidade dos trabalhadores,
que possuem pouca escolaridade e em muitos casos
são analfabetos, o que inicialmente inviabilizou o uso
de questionário, impresso ou
online. A psicóloga Heloisa
Aparecida de Souza, professora e supervisora de estágios da Pontifícia Universida-

de Católica de Campinas (PU
C Campinas) na área de Psicologia no Trabalho, inverteu
as fases da pesquisa e começou pelas entrevistas
qualitativas.
Não há ainda uma compilação, mas Heloisa faz um
relato da situação que tem
presenciado entre as catadoras que integram duas cooperativas na cidade de Campinas, grupos com quem trabalha. “Há uma demanda
muito urgente de acolhimento. Ficaram um tempo longo
sem poder trabalhar, pois
não recebiam materiais e
muitas tiveram grande dificuldade em acessar o auxílio
emergencial”, conta. O principal motivo dessa dificuldade era a incapacidade para
acessar os aplicativos que
dão acesso ao benefício e
não houve uma política pública para atender a este público, que pudesse ajuda-los
a superar essa incapacidade.
“Não estavam preparadas.
Algumas pessoas se adaptam mais facilmente, mas
outras não conseguiram”,
explica Heloísa.
Ela conta que em Campinas, a prefeitura suspendeu
a coleta seletiva no início da
pandemia, impedindo os cooperados de continuarem
trabalhando, com um impacto gigantesco na renda. “Hoje está retomando, mas muito devagar. Em muitas cooperativas há o medo de não
conseguir manter os cooperados”, diz. A Prefeitura não
avisou a população que estaria retomando a coleta, , assim a quantidade de materiais destinados às cooperativas continua muito pequena
e a pesquisadora ressalta a
ausência total de qualquer
política ou programa que dê
algum apoio a esse grupo. N

Sintomas neurológicos apareceram
seis meses depois da infecção
Norminha 647, 28/10/2021

Rosimeire Gonçalves, psicóloga, São Paulo, 47 anos
"Algumas pessoas acham que
é besteira, que é exagero, mas
sintoma neurológico não é uma
coisa muito citada"
Rosemeire conta que teve
COVID-19 provavelmente em
novembro de 2020, mas só
descobriu em maio de 2021,
ao fazer o teste depois de ter
tido contato com uma colega
de trabalho que se infectou.
Esse teste deu negativo, mas
mostrou infecção anterior,
que ela acredita ter acontecido em novembro, quando
“Tive uma dor de garganta
muito forte, que não passava
com nada”. Ela lembra que
emagreceu 8 quilos na épo-

ca, mas achou que era por
conta dos exercícios que vinha fazendo.
Com sequelas neurológicas, relata lapsos de memória e certa dificuldade em ter
um diagnóstico seguro. “A
partir do episódio em maio,
uma semana, dez dias depois, quando voltei a trabalhar, estava com esquecimento, memória fraca, não
conseguia dirigir”, conta. Diz
que melhorou um pouco, mas
continua esquecendo coisas
muito simples, mas que afetam o seu trabalho. “Algumas
pessoas acham que é besteira, que é exagero. Sintoma
neurológico não é uma coisa
muito citada, falam de sequelas físicas. A única coisa
que me conforta é que fui
conversar com a neuro, foi
uma inciativa minha. Ela explicou que ela também teve
COVID e percebe esquecimento e também faz acompanhamento. E que isso vai
passar”, conta. Ela ressalta a
importância de acompanhar
quem teve COVID-19.
Ouça o relato completo. N

Como construir um currículo atrativo
Norminha 647, 28/10/2021
Fim de ano se aproxima e o
mercado de trabalho começa
a se preparar para um dos
momentos mais aquecidos
da economia. E neste ano as
expectativas são altas, com a
retomada econômica motivada principalmente pelo avanço da vacinação no Brasil
e a melhora nos índices relacionados à Covid-19.
E essa pode ser uma boa oportunidade para a recolocação profissional. Segundo
uma pesquisa realizada pela
Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) e
pelo Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil), aproximadamente 105 mil vagas
devem ser abertas no país
até dezembro pelos setores
varejista e de serviços.
Por isso, é importante estar
preparado para os processos
de seleção. E essa preparação vai desde um currículo
bem elaborado até a forma
como devemos nos comportar durante uma entrevista de
emprego.
Pensando nisso, Gracielle
Oliveira Echer, docente do
Senac Presidente Prudente
separou algumas dicas de
como montar um currículo atrativo:
1. Tenha atenção aos detalhes: descreva as tarefas e-

xecutadas durante a trajetória profissional. É importante
não só mostrar por quais empresas passou e quais os
cargos ocupados como quais
atividades desempenhou e
ações que foi responsável;
2. Atenha-se à verdade:
nunca invente experiências e
capacitações, um bom recrutador é capaz de perceber
mentiras;
3. Use contatos viáveis:
sempre insira contatos que
permitirão respostas rápidas
suas aos recrutadores;
4. Padronize a formatação
do documento: ao ler o seu
currículo, o recrutador precisa entender onde inicia e termina cada bloco de informações;
5. Invista no simples: na
formatação do documento,
seja simples e use fontes legíveis;
6. Use seus pontos fortes a
seu favor: currículos de pessoas sem experiência profissional devem focar em projetos desenvolvidos em ambiente educacional e até em
ações voluntárias, destacando seus pontos fortes;
7. Seja objetivo: seu currículo deve ter entre uma ou
duas páginas, no máximo;
8. Cuidado com o português:
N

Distribuição gratuita. Permitido imprimir no formato A3 para uso interno - Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 647 - 28/10/2021 - Fim da Página 05/13

Página 06/13 - Norminha - Nº 647 – 28/10/2021 - ANO 13 - DESDE 18/08/2009 - Diretor Responsável: Maioli, WC - Comendador de Honra ao Mérito da SST – Registro Mte 51/09860

Contradições marcam decisões da Justiça a
respeito da COVID-19 como doença ocupacional
Norminha 647, 28/10/2021
A emissão da Comunicação
de Acidentes de Trabalho (CA
T) pelas empresas, historicamente negligenciada, se reflete também nos casos de adoecimento por COVID-19 e
está em discussão na Justiça
do Trabalho brasileira. O debate trata da possibilidade da
doença ser considerada automaticamente como doença
ocupacional no trabalho presencial, o chamado nexo presumido, entendimento defendido pelos trabalhadores
no mundo todo. Essa decisão
impacta diretamente na vida
do trabalhador que foi obrigado a sair para trabalhar e
se infectou, porque trata-se
de abrir ou não o acesso a
benefícios previdenciários
especiais, decorrentes de acidente de trabalho, essenciais para garantir sua sobrevivência, durante e depois da
doença em casos de sequelas.
O trabalhador que adoece e
é contribuinte do INSS tem
direito a benefícios que garantem renda nos períodos
de afastamento e de tratamento, mas quando a doença tem relação com o trabalho, há diferenças importantes para o segurado: não há
carência, a empresa é obrigada a continuar recolhendo
o FGTS durante o afastamento, é garantido um ano
de estabilidade após o retorno do afastamento do trabalho, e se ele ficar com sequelas, terá direito ao Auxílio
Acidente (50% do valor do
salário de benefício), pago
mensalmente até a data da
aposentadoria, período durante o qual passa por revisões periciais. A CAT dá início ao processo de reconhecimento de doença ocupacional e deve ser emitida pela empresa. Quando isso não
acontece, a emissão pode
ser feita pelo próprio trabalhador, ou pelos seus dependentes, ou pelo Sindicato, ou
pelo médico que o assistir ou
por qualquer autoridade pú-

blica. A CAT deve ser emitida
na suspeita da existência de
nexo causal entre a doença e
o trabalho, que se for aceita
pela perícia médica do INSS
como causa da incapacidade, dá direito à percepção do
benefício temporário, isto é,
auxílio-doença acidentário.
Para o empregador, o registro da CAT – independentemente da confirmação de nexo pela perícia - terá impacto
no cálculo do FAP, o fator acidentário de prevenção , base do imposto que financia
os benefícios previdenciários
(leia box). Principalmente por
isso, o empregador evita fazer a CAT e promove campanhas de contrainformação
que desqualificam as comunicações feitas por outros agentes, previstos em lei, gerando insegurança entre os
trabalhadores. "Os Correios
não emitem CAT para COVID.
E o INSS, as empresas e até
mesmo o judiciário 'torcem o
nariz' para a CAT emitida por
sindicato. Há uma suposição
de que iremos usá-la de forma indevida", diz o advogado
do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios de São Paulo e Região (Sintect-SP), Fabrício Máximo Ramalho.
O advogado é responsável
pela abertura de 48 ações
contra a Empresa de Correios
e Telégrafos (ECT), os Correios, em que acusa a empresa
de não proteger adequadamente seus funcionários e
pede a adoção de várias medidas de controle e proteção,
incluindo a emissão de CAT
para todos os contaminados
e também nos casos suspei-

tos. A análise da tramitação
destas ações mostra que há
contradição entre as varas, e
também entre as instâncias,
nas decisões. Até o momento, 36 já têm decisão em primeira instância e destas, 17
estão na segunda instância.
Considerando todos os pedidos, Fabrício diz que tem
mais ou menos 70% de decisões favoráveis. O pedido de
emissão de CAT foi considerado procedente em 9 das 36
ações já julgadas por juízes
de primeiro grau. Entre as 17
que foram para segunda instância, venceu em seis, sendo que em quatro delas, contrariando a decisão da primeira instância. Duas ações
estão em análise no Tribunal
Superior do Trabalho, com
foco principalmente na questão do nexo presumido para
COVID-19, e o resultado poderá ser a primeira referência mais consistente sobre o
tema.
O advogado explica que ajuizou uma ação para cada
unidade de trabalho. “Pedimos o afastamento dos que
tinham suspeita ou sintoma
de COVID; quando tivesse caso confirmado, afastamento
de todos os funcionários daquela unidade por 15 dias;
desinfecção da unidade onde
houve caso da doença e realização de testes antes da
volta, com interdição em caso do não cumprimento; e a
emissão de CAT dos casos
confirmados e suspeitos de
COVID", conta. Para ele, as
contradições nas decisões
são resultado da influência
das circunstâncias em que o

julgamento é feito, e cita como exemplo o acordo assinado pela direção da Unidade
de Itaquera, na cidade de São
Paulo, antes mesmo do julgamento em primeira instância. "Era início da pandemia
e havia um clima de muita insegurança. A empresa fez o
acordo rapidamente, incluindo a emissão da CAT”, conta.
Com o avanço da vacinação e a redução dos índices
de infecções e mortes, Fabrício opina que poderá haver
uma queda no reconhecimento do nexo, nas sentenças judiciais, uma espécie de
reflexo da postura que tem
começado a se delinear na
sociedade brasileira, de relaxar e esquecer a apreensão
com o vírus. No entanto, o alerta deve ser mantido sobretudo a respeito das sequelas
que muitos trabalhadores
poderão enfrentar. Nesses
casos, o reconhecimento do
vínculo da doença com o trabalho é fundamental para o
amparo ao trabalhador.
N

Fator Acidentário de Prevenção para
2022 já pode ser consultado
Norminha 647, 28/10/2021
Empresas já têm acesso às
informações referentes ao
Fator Acidentário de Prevenção (FAP) 2021, com vigência para o ano de 2022. A
consulta pode ser feita pelos
sites do Ministério do Trabalho e Previdência, e da Receita Federal do Brasil. Deve ser
utilizada a mesma senha para outros serviços de contribuições previdenciárias.
O FAP 2021 foi calculado
para o universo de 3.352.858
estabelecimentos. Para 93,
25% destes é prevista bonificação. Para 3,73%, sobretaxação. Contestações poderão ser feitas por meio eletrônico no período de 1º a 30
de novembro e serão analisadas pelo Conselho de Recursos da Previdência Social
(CRPS).
Aplicado desde 2010, é um
sistema de bonificação ou
sobretaxação do Seguro contra Acidentes de Trabalho (SA
T), individualizado para cada

estabelecimento da empresa.
O cálculo é feito considerando a frequência, a gravidade e o custo previdenciários dos acidentes e doenças
do trabalho sofridos por seus
trabalhadores, por meio de
comparação desses indicadores entre as empresas da
mesma atividade econômica.
Sistemas semelhantes são adotados em outros países há
mais tempo e têm se mostrado uma ferramenta eficiente para incentivar a prevenção dos acidentes e doenças relacionados com o
trabalho; assim como promover a melhoria e a qualidade
de vida no trabalho. N
Inscreva-se no Canal de
Norminha no Telegram e
receba informações
gratuitamente
https://t.me/norma2009
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Nota de Repudio*
Norminha, 647, 28/10/2021
Nota pela qual se manifesta o repudio a uma declaração cujo
conteúdo se discorda veemente, já que o repudio é um termo
que diz respeito à não aceitação convicta e clara de algo que
se rejeita. Repudiar, portanto, é repelir ou manifestar recusa
expressa ao conteúdo daquilo que se discorda veemente. É o
caso, por exemplo, de uma fala contrária aos princípios defendidos por uma pessoa, empresa, associação, entidade, órgão
ou outra entidade.
Uma vez que haja interesse em demonstrar reprovação
quanto a tal colocação, isso poderá ser feito por meio de uma
nota divulgada nos canais de comunicação próprios, incluindo
redes sociais, e até mesmo encaminhada à imprensa.
Foi o que ocorreu recentemente pelo Professor Azevedo (Jomar Azevedo) contra o Vice-Presidente Administrativo da FENACON, Wilson Gimenez, quando ao participar da reunião do
Grupo de Trabalho do e-Social e, na oportunidade, o representante desta instituição manifestou preocupação com a entrada dos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) no
sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciária e trabalhistas. Isto porque há relatos dos representados pela Federação mencionando que algumas empresas de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) não estão preparadas para gerar e transmitir os eventos para o ambiente
do e-Social. Inclusive, em nome da FENACOM, comentou que
as organizações contábeis, não tenha nenhuma obrigação na
geração e transmissão desses eventos, sendo imprescindível
que as empresas contratem prestadores de serviços de Saúde
e Segurança do Trabalho (SST) que estejam capacitados para
exercer a função. O professor sentiu-se ofendido por uma realidade.
Toda esta polêmica surgiu na 18ª Convenção Nacional das
Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas – CONESCAP,
quando mais de dois mil (2.000) empresários, empreendedores e profissionais ligados ao setor de serviços de todo o
Brasil estiveram presentes.
A FENACON, fundada em 1991, por empresários do setor de
serviços, a entidade tem abrangência nacional, contando com
37 Sindicatos, distribuídos em 26 Estados e no Distrito Federal. Esses Sindicatos representam mais de 400 mil empresas
que atuam na área de contabilidade, assessoramento, perícias, informações e pesquisas.
A pergunta que não quer calar: Como repudiar uma declaração fundamentada em fatos comprovados pelos interessados? Corporativismo? Desconhecimento dos fatos? Antipatia?
É verdade que há uma parcela significativa de profissionais
mercenários e aventureiros na área de Segurança e Saúde do
Trabalho (SST), sem nenhum compromisso com a qualidade
e isto é fato consumado, bastando apenas reler notícias trágicas ocorridas nas empresas que deveriam ter atendidas as
recomendações, como por exemplo as vítimas das ações regressivas da AGU para o INSS quando nas comprovações de
negligências após as lesões no ambiente de trabalho.
Para comprovação, seguem dados referente a quatro décadas passadas na área de SST:
Décadas Trabalhadores
Expostos
Ano 70
12.428.828
Ano 80
21.077.804
Ano 90
23.648.341
Ano 00
32.970.507

Acidentes Óbitos Doenças
1.575.566
1.118.071
470.210
511.283

3.604
4.672
3.925
2.805

3.227
4.220
19.706
23.814

Fonte: TEM/RAIS/PMS/AEPS – Revista Proteção (Anuário)

Continua na página 08/13

TST vai utilizar biometria facial em prova de vida para
aposentados e pensionistas
Norminha 647, 28/10/2021
Magistrados e servidores aposentados e pensionistas
do Tribunal Superior do Trabalho (TST) terão uma nova
forma de realizar a atualização cadastral e a prova de vida. A distância e por meio digital desde o início deste ano,
o recadastramento trará
mais uma novidade: o reconhecimento facial por meio
do GOV.BR.
A iniciativa, inédita no Poder Judiciário, é fruto de parceria da Presidência do TST
com a Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério
da Economia. “O TST é o primeiro órgão do Judiciário a
utilizar essa tecnologia para
fins de prova de vida. É um
serviço que melhora o atendimento aos servidores inativos e aos pensionistas, pois
permite que todo o processo
seja executado de forma remota, segura e célere,” destaca a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi.
A implantação da prova de
vida com a utilização da biometria facial também facilita
o processo do recadastramento, tornando-o mais acessível aos aposentados e

Iniciativa, inédita no Poder Judiciário, é fruto de parceria com o Ministério da Economia
aos pensionistas do TST,
considerando que poderão
cumprir essa exigência legal
de qualquer lugar do mundo,
bastando, para tanto, ter acesso a um dispositivo móvel
e conexão com a internet. A
nova modalidade de recadastramento surge também
como forma de preservar os
que se mostram vulneráveis
nesse período de pandemia
do novo coronavírus.
A solução é integrada à plataforma GOV.BR e permite a
comprovação para fins de recebimento dos proventos. O
procedimento além de mais
rápido, evita fraudes e pagamentos indevidos e, por isso,
deve ocorrer periodicamente.
Para o secretário especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio
Mário Paes de Andrade, o
GOV.BR veio para simplificar
e modernizar a relação entre
a administração pública e

todos os brasileiros que precisam fazer a prova de vida.
“A digitalização do serviço
permite melhorias no atendimento aos beneficiários com
maior agilidade, comodidade
e segurança, tendo em vista,
especialmente, os cuidados
em saúde com esse público”,
aponta.
O reconhecimento facial é
validado nas bases do Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran) e da Justiça Eleitoral, por meio de biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Etapas do recadastramento
O recadastramento dos servidores inativos e dos pensionistas tem duas fases: a
prova de vida e a atualização
cadastral. O procedimento
pode ser realizado no TST até
30 de outubro. Esse prazo foi
estendido devido à situação
pandêmica vivenciada no
país em decorrência da co-

vid-19.
A prova de vida por meio de
reconhecimento facial para
ministros e servidores aposentados e pensionistas do
TST, pelo aplicativo GOV.BR,
está disponível nos sistemas
Android e iOS. Para realizar a
prova de vida digital, o beneficiário precisa ter sua biometria cadastrada no Denatran ou no TSE e baixar o aplicativo GOV.BR. A comprovação é feita por meio da validação facial, conforme instruções presentes no aplicativo.
Já a atualização cadastral
poderá ser realizada pelo link
de acesso ao RAP (Recadastramento de Aposentados e
Pensionistas), com validação
por meio de login e senha.
Para o recadastramento a
distância estar completo, é
necessário que sejam efetuadas as duas fases.
N

A perda de eletrólitos em ambientes com calor excessivo
Norminha 647, 28/10/2021
Manter uma temperatura
corporal relativamente constante é essencial para sua
saúde – se ela estiver muito
alta ou muito baixa, diminui a
função dos órgãos e pode até
causar a morte.
Como resultado, seu corpo
desenvolveu métodos para
regular sua temperatura para
que você possa se manter
confortável mesmo em um
dia quente e ou frio.
A transpiração em locais
extremamente quentes ajuda
a resfriar o corpo, porque a
evaporação do suor libera o
calor da pele. No entanto, a
exposição prolongada ao calor pode levar à sudorese excessiva e sobrecarregar o
corpo devido à perda de certos eletrólitos – sódio, potássio e cloreto.
A importância dos eletrólitos
Os eletrólitos em seu corpo
suportam uma série de funções. As células nervosas usam eletrólitos de sódio e potássio para transmitir sinais
por todo o sistema nervoso e
também usam esses eletróli-

tos para se comunicar com
os músculos.
Além disso, os eletrólitos
regulam a pressão arterial e
o volume sanguíneo, ajudando a manter a circulação adequada do sangue rico em
oxigênio por todo o corpo.
Sintomas da perda de eletrólitos
A perda de eletrólitos e a
desidratação por suor em climas quentes podem levar a
cãibras de calor que afetam
principalmente grandes grupos musculares das pernas –
músculos da panturrilha e
quadríceps.
Se a perda de eletrólito ocorrer junto com a exaustão
por calor, você poderá notar

outros sintomas relacionados
ao estresse térmico. A exaustão por calor é caracterizada por sudorese intensa, tontura, náusea, dores de
cabeça e fadiga. Você também pode notar batimentos
cardíacos elevados ou cãibras musculares.
Prevenção
Você pode evitar a perda
de eletrólitos reabastecendo
o fluido e os eletrólitos – sódio, potássio e cloreto – perdidos ao longo do dia e minimizando a quantidade dos
que foram perdidos.
As bebidas esportivas substituem eletrólitos essenciais,
bem como fluidos, mas geralmente também contêm gran-

des quantidades de açúcar
processado. Você pode evitar
o açúcar consumindo fluidos
naturais ricos em eletrólitos,
como água de coco natural. A
escolha de bebidas ricas em
eletrólitos, em vez de água pura, também pode ajudar a prevenir a exaustão pelo calor.
Minimize a perda de eletrólitos e fluidos evitando exposição prolongada ao sol em dias
quentes. Fique em casa durante as horas mais quentes
do dia – geralmente entre 10h
e 14h – ou, se precisar sair,
fique na sombra.
Você também deve limitar
sua atividade física para minimizar a transpiração. Guarde
os exercícios ao ar livre para o
início ou no final do dia, quando está mais frio, ou faça os
exercícios dentro de casa.
E os trabalhadores de siderúrgicas ou outras atividades
expostas a Altas Temperaturas não devem descuidar do
uso de EPIs adequados: com
tecido reflexivo, resistente e,
de preferência, com foro de algodão antichama, assim como
os conjuntos aluminizados da
SUPREMA. N
Pedro Bezerra
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Quantidade
Empresas/Ano
Grande Porte
Médio Porte
Pequeno Porte
Micro

2018

2019

2020

2021

Milhões/Ano

2.469
37.738
154.689
107.483

3.768
45.672
217.319
152.436

3.420
49.566
208.428
136.527

4.454
77.463
33.763
222.853

100
10 e 100
1 e 10
100mil/
1milhão

Total

302.379

419.195

397.941

643.533

Fonte: Boletim Empresômetro
Dados divulgados pelo Cadastro Geral de empregados e Desempregados (CAGED), órgão do Ministério do Trabalho apontam em 2018, as microempresas como a principal fonte de
geração de empregos no país, centralizando 72% do total de
postos de trabalho gerados, significando que, de cada 10 novas vagas formais de trabalho, 7 foram geradas nas micro e
pequenas empresas. Até julho de 2018, o setor foi responsável pela geração de 365.3 mil empregos, 27% acima do registrado no mesmo período do ano de 2017.
A ciência da prevenção está disponível na sabedoria, não
adianta gritar.
Nota: Muitos colegas como eu estão formados em Direito,
Administração, Engenharia. N
Jorge Gomes-Especialista em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho
*Qualquer manifestação a respeito dessa nota deve ser
enviada para: egrojsemog2@gmail.com

Saiba como implementar a técnica 5S em sua empresa
Norminha 647, 28/10/2021
A segurança está intrínsecamente ligada à qualidade de
vida e vice-versa. Por isso,
qualidade e segurança criam
sinergias fortes quando consideradas em conjunto. Reconhecer a sobreposição entre as duas, melhora a eficiência ao simplificar os processos e reduzir o desperdício. Por isso, a técnica 5S é
muito útil para os Profissionais de SST.
Para implementar a qualidade em uma organização, a
técnica 5S fornece um roteiro
para fazer isso.
A técnica 5S descreve várias maneiras pelas quais
uma organização pode melhorar suas operações por
meio de atenção cuidadosa à
ordem, limpeza e bons hábitos. A técnica surgiu dos sistemas de qualidade de fabricação da fábrica da Toyota
na década de 1960 e foi amplamente implementada em
uma variedade de setores
desde então.
Conheça as dicas que temos para você implementar
a qualidade pela técnica 5S.
Por que 5S?
A técnica leva esse nome
porque é composta por cinco
palavras que representam o
seguinte:
- Seiri (classificar)
- Seiton (colocar em ordem)
- Seiso (brilhar)
- Seiketsu (padronizar)
- Shitsuke (sustentar)
Em alguns sistemas, é estendido para 6S e inclui segurança como uma categoria
discreta. Ambientes perigo-

sos podem se beneficiar do
maior foco na segurança,
mas incluí-lo aqui pode minimizar sua importância.
O que significa 5S?
Seiri (classificar)
Quanto tempo se desperdiça procurando ou reorganizando objetos e materiais
de trabalho ou substituindo e
os ordenando? E quanto desse tempo pode ser reduzido
ou eliminado? Além disso,
quanto espaço é desperdiçado ao manter equipamentos
inoperantes e itens imprevisíveis para alguma contingência futura mal definida?
Seiri tem tudo a ver com
remover sistematicamente a
desordem e o excesso para
que você fique com apenas
“o que é necessário, na
quantidade necessária, apenas quando necessário”.
Seiton (colocado em ordem)
Cada objeto ou EPI tem seu
lugar. Qualquer equipamento
ou material precisa ter um
local adequado, que seja fácil
de encontrar, bem identificado e conhecido por todos os
trabalhadores que possam
precisar.
De acordo com a filosofia
“Just in Time”, todos os equipamentos e materiais devem ser mantidos em suprimentos adequados, mas não

GRUPO GR tem vagas no
Rio de Janeiro
Norminha 647, 28/10/2021
O GRUPO GR acaba de abrir
vagas para o cargo de porteiro, em Jacarepaguá (RJ).
Os pré-requisitos estão listados no link:
https://grupogr.com.br/.
A empresa não recebe currículos por e-mail ou contato
telefônico, a candidatura é
gratuita, feita somente pelo
site, no campo Trabalhe Conosco. O GRUPO GR oferece
treinamentos contínuos e
chances de crescimento profissional.
O GRUPO GR é referência

nacional na prestação de
serviços especializados de
Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso,
Bombeiro Civil, Recepção,
Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios
(residenciais e comerciais),
indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de
ensino, sites logísticos, redes
de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários
segmentos em todo o Brasil.
Atuante no mercado desde
1992, possui sede na capital
paulista. N

excessivos.
Para implementar o Seiton,
você primeiro precisa determinar o local apropriado para
cada equipamento ou objeto,
considerando a facilidade de
acesso, a frequência de uso
e, claro, a segurança.
Em seguida, a área de armazenamento deve ser claramente identificada e etiquetada para torná-los visíveis e fáceis de localizar, não
dependendo de trabalhadores ocupados e distraídos para memorizar a localização
de cada item na loja.
Por último, cada item deve
ser identificado para que o
trabalhador saiba onde devolvê-lo. Por exemplo, uma
Perneira de Raspa volta para
o local rotulado para Perneira
de Raspa. Assim, qualquer
pessoa consegue ver se há
itens faltando ou armazenados incorretamente.
Seiso (brilhar)
O termo se torna favorito
em muitas investigações de
incidentes em que há obstruções, riscos de tropeçar ou
queda de objetos devido ao
armazenamento em ruínas.
No entanto, não adianta apontar para a bagunça e a
desordem sem uma abordagem estruturada para lidar
com isso. Essa abordagem
estruturada é Seiso.
As perguntas o que, onde,
quando e como a limpeza deve ser formalmente estruturada e, como acontece com
qualquer tarefa, deve haver
acompanhamento. Os processos de limpeza devem seguir o mesmo ciclo de planejar-fazer-verificar-agir (PD
CA) de outros processos no
sistema de qualidade, o que
significa que também deve
haver uma etapa de inspeção
implementada.
O programa Seiso define exatamente o que deve ser
limpo, quando, como e por
quem. A responsabilidade
pela inspeção da limpeza
também deve ser definida. E
como tudo na qualidade: se
não está documentado, não
aconteceu.
Seiketsu (padronizar)
Os primeiros 3Ss são boas
práticas para colocar um local de trabalho em ordem e
reduzir o desperdício, mas o
Seiketsu é necessário para

reunir tudo e administrar o
sistema. Isso envolve a documentação e padronização
completa dos processos e a
implementação de um programa para monitorar os próprios processos.
Quando surgem condições
inesperadas ou indesejadas,
alguém deve ser responsável
por investigar as causas e
implementar ações corretivas.
Idealmente, conforme o
Seiketsu é implementado adequadamente, as condições
gerais são mantidas em um
nível em que ocorrências não
planejadas se tornam eventos cada vez mais raros – obviamente um benefício para
a segurança e a qualidade. A
implementação deve ser visível à primeira vista, com tudo
em seu lugar e todos atendendo às suas responsabilidades.
Shitsuke (sustentar)
Um efeito estranho do sistema de prevenção de perdas
bem-sucedido
de
qualquer tipo é que quanto
mais bem-sucedido, menos
parece fazer.
“Usamos proteção contra
quedas todos os dias, mas é
inútil – não houve uma queda
em três anos!” Sim, sem
brincadeira.
Shitsuke tem a ver com
manter os procedimentos
que foram colocados em prática e transformá-los em
bons hábitos. Agitar a bandeira do 5S fornece reforço
positivo e ajuda a integrar a
metodologia na cultura da
empresa de cima para baixo.
O 5S deve estar em cartazes,
procedimentos,
manuais,
banners.
A medição e o monitoramento desses sistemas devem ser compartilhados com
todos os trabalhadores para
que saibam onde estão as oportunidades e os sucessos.
Adicionando o Extra S
Talvez haja um benefício
em incluir Segurança especificamente na técnica (às vezes chamado de 6S ou 5S +
Segurança), mas não há separação real. Se uma organização acaba com sistemas
redundantes ou conflitantes,
ou quaisquer sistemas que
não se complementam perfeitamente, o objetivo do 5S
foi completamente perdido.N
Fernando Zanelli
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Como criar uma Cultura de
Segurança do Trabalho
Norminha 64, 28/10/2021
O Brasil é 4º lugar no ranking
mundial de acidentes de trabalho, atrás apenas de países como China, Índia e Indonésia. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
o número de casos de acidentes de trabalho no Brasil
passa de 700 mil por ano.
A importância de estabelecer uma Cultura de Segurança do Trabalho em políticas
eficazes de segurança e uso
de EPIs faz a diferença na redução de riscos de acidentes
a qual possa trazer prejuízos
à integridade dos colaboradores e juntamente à produtividade da sua empresa.
O que é a Cultura de Segurança do Trabalho
A Cultura de Segurança do
Trabalho é um conjunto de atitudes e costumes compartilhados por um grupo de pessoas para diminuir e evitar
determinados riscos em acidentes.
Existe na Cultura Organizacional a priorização de Segurança do Trabalho ou aspectos que impactam positivamente as atitudes dos membros retratando um conjunto

de crenças, valores e normas
partilhados pelos membros
de uma empresa.
Os seus benefícios trazem
diversas práticas preventivas
e seguras com grande redução em acidentes de trabalho. Aumentando a produtividade e o sucesso da empresa, que crescerá no mercado
a qual atua devido à preocupação com a saúde e segurança dos seus trabalhadores.
O papel do profissional de
SST para a Cultura de Segurança do Trabalho
O profissional de SST para
a Cultura de Segurança do
Trabalho é parte fundamental para a mudança cultural,
proativa e comprometida.
Suas habilidades de comunicação caracterizam e mobilizam tanto a liderança quanto
os colaboradores.
A revisão nos papéis dos
profissionais da área de SST
são avaliados e definidos pelo SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tendo como objetivo
determinar, neutralizar ou eliminar os riscos no ambiente
de trabalho para garantir a

saúde e segurança do trabalhador.
É uma forma de envolver
os colaboradores nesta cultura, incentivá-los a participar do controle e da prevenção referente a questão que
envolve a SST. Fornecendo
treinamentos, palestras e incentivando denúncias de atos e situações inseguras,
sendo um agente colaborador dentro do próprio ambiente de trabalho.
Dicas para criar uma Cultura de Segurança do Trabalho
Criar uma Cultura de Segurança do Trabalho não é algo
tão fácil. É necessário criar
meios de intervenções, diálogos com os colaboradores
que devem estar atentos aos
prováveis acidentes.
E para implantar essa Cultura de Segurança do Trabalho na empresa, seguem algumas dicas essenciais, como:
1. Liderança Ativa – É através de ações visíveis para aprimorar e regular seus sistemas. Podendo fazer muita
diferença em atingir resultados sustentáveis na prevenção de acidentes e na proteção ao trabalhador.
2. Envolvimento de todos –
Estimular através dos gestores que os colaboradores
possam se envolver diretamente no sistema de prevenção de acidentes, opinando
na criação e no funcionamento dos processos de segurança.
3. Postura Racional – Adotar uma postura racional
quanto à segurança para evitar acidentes como destrinchar dados, detalhes, números, configurações. Definindo
procedimentos eficientes para cada parte do processo,
buscando resultados de prevenção com uso de EPIs como a Perneira Aluminizada.
4. Treinamento e Relatórios – É uma maneira de engajar e organizar treinamentos, demonstrando o compromisso que a empresa tem
com a segurança. Além disso, desenvolver algo positivo
em relação aos relatórios de

segurança, permitindo que
os funcionários relatem problemas ou riscos em acidentes.
5. Pontos essenciais – São
pontos que retêm uma maior
atenção na manutenção da
cultura de segurança positiva
e eficiente que são: planejar,
organizar, liderar, investigar,
corrigir, elogiar, divulgar e avaliar.
Conclusão
Criar uma Cultura de Segurança do Trabalho não é fácil
e exige tempo. Apesar de que
os números ainda ocorrem
nas empresas em relação a
acidentes, ainda é necessário que os gestores, assim
como os órgãos reguladores,
atentem-se a situações de
descaso que ainda ocorrem
em relação a essa questão
de acidentes no ambiente do
trabalho.
E os setores com maior número de acidentes estão na
indústria e nos serviços.
Consequentemente, podemos ter uma parcela considerável do mercado que ainda necessita considerar mudanças em sua Cultura de
Segurança no Trabalho. N
Pedro Bezerra
SUPREMA
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ADP promove webinar sobre Folha de Pagamento Global
Evento acontece HOJE dia 28/10 (quinta-feira), às 15 horas, e traz orientações sobre como
transformar os desafios do crescimento global em uma oportunidade de RH
Norminha 647, 28/10/2021
Entre os diversos cenários
trazidos pela pandemia, a folha de pagamento com operações internacionais têm
demonstrado uma complexidade cada vez maior. Assim,
as equipes precisam acompanhar as mudanças constantes nos regulamentos e
legislações locais para garantir que os pagamentos sejam executados com excelência. Para mostrar ações
que podem ser adotadas pelos gestores, com o intuito de
transformar os desafios do
crescimento global em uma
oportunidade de recursos
humanos, a ADP, líder global
em soluções de gerenciamento de folha de pagamento, realiza HOJE dia 28/10
(quinta-feira), às 15 horas,
webinar com a participação
de especialistas da empresa.
O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo
link:

https://event.on24.com/wcc/
r/3478336/3529EF73D913E
F2BF830D0ACB35C058D.
O webinar será comandado
por Isabella Ferrentini, gerente de Marketing LATAM
da ADP, que receberá as participações de Ken Hertzler,
head global de marketing de
produto da ADP; de Vanessa
Pavam Alves, gerente de Recursos Humanos da Nike; e
de Rodrigo Magalhães, especialista em Operações de RH
e Folha de Pagamento da Nike.
“Com os diversos desafios
que a pandemia de Covid-19
trouxe para as empresas, a
ADP entende como vital uma
maior agilidade no processo
de folha de pagamentos global. Questões como a simplificação dos processos e dos
requisitos de conformidade,
além da unificação de todos
os dados da folha de pagamento, com intuito de atender às necessidades das com

panhias e às expectativas
dos colaboradores dos mesmos são cada dia mais importantes para as empresas,
sejam elas nacionais ou tendo operações em diferentes
países”, explica Isabella
Durante o evento serão abordados a complexidade da
folha de pagamento nas operações internacionais em
meio às adversidades geradas pela pandemia; os desafios das equipes de RH de acompanharem as mudanças
constantes nos regulamentos e na legislação local; a
responsabilidade de garantir
que os pagamentos sejam
processados com precisão e
dentro do prazo; além das
soluções do produto ‘ADP
Global Payroll’, que fornece
uma folha de pagamento global unificada e totalmente integrada às suas plataformas
de gerenciamento de RH.
N
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LIVRO/GESTÃO:

Agile Strategy Management, uma nova estratégia empresarial

Perda de força nas mãos: a inclusão
invisível, mas necessária

Norminha 647, 28/10/2021
Esta obra pode gerar incômodo e ansiedade. Com esse
alerta, o livro Agile Strategy
Management - Uma nova estratégia empresarial, de Luis
Lobão e Rodrigo Peter Schilling, faz um convite aos gestores, desafiando-os à reinvenção. Ao longo dos capítulos, os autores detalham
conceitos e ferramentas essenciais a uma gestão interessada na construção de
novos modelos estratégicos:
mais ágeis, adaptativos e colaborativos. Na visão deles, a
obra é para todos aqueles
que querem ajudar a própria
organização, a comunidade e
a sociedade a prosperar em
um mundo de mudanças; àqueles que desejam construir um maior progresso sobre as questões importantes,
fortalecer a prática de liderança e ajudar a coletividade
a potencializar a capacidade

Pacientes que sofreram lesões, com necessidades especiais
ou que enfrentam o pós-cirúrgico nem sempre recebem
ajuda na vida cotidiana
Norminha 647, 28/10/2021
Muita gente gostaria de fazer
o bem no dia a dia, mas existem pequenas oportunidades que passam despercebidas. Uma delas é ajudar pessoas que sofrem com a perda
de força muscular, seja por
sequela de um AVC leve, ou
no pós-cirúrgico, que trazem
como consequência tremores nas mãos, incapacidade
de segurar objetos por muito
tempo, entre outras.
“Vou dar um exemplo simples: imagine que você esteja
na fila de um bufê self-service e a pessoa à frente não
consegue se servir sozinha,
ou tem dificuldade para
transportar a bandeja. Que
tal ajudar?”, propõe a terápeuta ocupacional Syomara
Szmidziuk.
Ela relata casos frequentes
de constrangimentos que
seus pacientes enfrentam
em situações da vida cotidiana, devido às dificuldades
trazidas pela fraqueza muscular. Trata-se de um caso
de inclusão necessária na
sociedade, mas que passa
despercebido, pois a pessoa
se locomove sozinha e suas
necessidades nem sempre
são visíveis.
“Percebo que, em casos
leves, muitas vezes essas
pessoas não têm seus direitos assegurados”, lamenta a
profissional, que tem 30 anos
de experiência como terápeuta.

Uma patologia muito comum é a Síndrome do Túnel
do Carpo, que causa dor e
fraqueza nas mãos, punhos e
braços. “Os pacientes chegam ao ponto de não conseguir assinar seu nome, ou
mesmo apertar um botão de
máquina”, explica Syomara.
Outros casos decorrem de
cirurgias em que há alguma
lesão, e a pessoa acaba com
dificuldade para segurar objetos.
Terapia ocupacional trabalha a força muscular
Além de estimular o apoio
da sociedade em pequenos
gestos de gentileza, Syomara
explica que é possível recuperar a força muscular em
sessões de terapia ocupacional – que é voltada, justamente, às atividades de vida
rotineira, sejam elas domésticas ou realizadas fora de
casa.
“A pessoa tem movimentos, mas não resistência e
força. São coisas visíveis,
mas muito limitantes. Tudo
isso é trabalhado no consultório.”
Graças à ênfase em inclusão que se faz nas escolas
nos últimos anos, a terapeuta
acredita que a próxima geração poderá estar mais alerta
às necessidades não tão visíveis do próximo. “Nossa
esperança é que essa conscientização já esteja em curso e possa fazer a diferença
na sociedade”, conclui.

* Syomara Cristina Szmidziuk atua há 31 anos como
terapeuta ocupacional, e
tem experiência no
tratamento e reabilitação
dos membros superiores em
pacientes neuromotores.
Faz atendimentos em
consultório particular e em
domicílio para bebês, terapia
infantil e juvenil, para
adultos e terceira idade.
Desenvolve trabalho com os
métodos RTA e terapia da
mão, e possui treinamento
em contenção induzida,
Perfetti (introdutório),
Imagética Motora (básico),
Bobath e Baby Course
(Bobath avançado), entre
outros.
N

de mudança. Progresso significativo está no centro das
aspirações deste conteúdo
que está sendo lançado pela
Primavera Editorial.
Na análise de Lobão e Schilling, os tempos que vivemos
são extraordinários. “As novas tecnologias e a pandemia
aceleraram as mudanças e
trouxeram a premente percepção de que todo ser profissional deve encontrar melhores maneiras de competir
e colaborar. Para construir
um mundo sustentável em
uma era de profunda interdependência econômica e
ambiental, cada pessoa, cada país e cada organização
são desafiados a olhar para
trás e para frente ao mesmo
tempo. Olhando para trás, o
desafio é descobrir novas
maneiras de acabar com os
traumas e erros cometidos
em um mundo capitalista,
desigual e preconceituoso.
Para a frente, os seres humanos têm a capacidade de
realizar os sonhos antigos de
civilidade, curiosidade e cuidado enquanto abordamos
as questões urgentes que
nos cercam”, afirmam.
As perguntas incômodas
Como estimular equipes a
resolverem problemas com
agilidade e criatividade em
um contexto no qual é difícil
obter dados confiáveis e as
circunstâncias mudam rapidamente? Como criar condições de sobrevivência para
os negócios? Como engajar
os stakeholders em meio à
pressão e com recursos escassos? Como fortalecer a
capacidade de lidar com o
imponderável? A partir dessas e de outras perguntas incômodas – e, ao mesmo
tempo, assertivas e pragmáticas –, os autores desenvolvem respostas baseadas
na prática. “Inovar é uma tarefa árdua, que prospera na
diversidade e no conflito. É
preciso honestidade para
identificar e mitigar riscos e
coragem para aceitar os inevitáveis passos em falso e as
mudanças de rota que ocorrem ao longo do percurso”,
define Schilling.
No livro, o leitor encontrará
informações para organizar
uma estrutura de planejamento e implementação de
uma estratégia ágil o suficiente para se adaptar a um
ambiente dinâmico e focado.
“Ao aceitar a definição de agilidade como a capacidade
de responder e se adaptar de

forma rápida, vemos que, em
uma organização, ela pode
ser avaliada com três critérios: velocidade de resposta,
crescimento e resultados, ou
seja, a faculdade de responder às mudanças dentro e fora da empresa. A perspectiva
é torná-la uma meta prática
e entender onde estão as
alavancas para gerenciá-la”,
detalha Lobão.
“Não gostamos do termo
ágil, mas é um princípio prático e central para a Era Digital por pregar o desenvolvimento de uma capacidade de
responder rapidamente, algo
que é fundamental para empresas que operam em mercados cada vez mais dinâmicos e incertos. Aliás, propor
agilidade tem sido a resposta
comum e óbvia da maioria
dos especialistas para um
mundo em transformação.
Entretanto, quando nos deparamos com mudanças rápidas e com inovações disruptivas, concluímos que a adaptabilidade – que pouco é
citada nas recomendações –
é um fator-chave”, detalham
Lobão e Schilling.
FICHA TÉCNICA
Título: Agile Strategy Management – Uma nova estratégia empresarial
Autores: Luis Lobão e Rodrigo Peter Schilling
Categoria: Negócios
Páginas: 520
Editora: Primavera Editorial
ISBN: 978-65-86119-56-5
Preço sugerido: R$ 54,90
Lançamento:
30 de outubro de 2021

Para construir um mundo
sustentável em uma era de
profunda interdependência
econômica e ambiental,
cada pessoa, cada país e
cada organização são
desafiados a olhar para trás
e para frente ao mesmo
tempo. Olhando para trás, o
desafio é descobrir novas
maneiras de acabar com os
traumas e erros cometidos
em um mundo capitalista,
desigual e preconceituoso.
Para a frente, os seres
humanos têm a capacidade
de realizar os sonhos
antigos de civilidade,
curiosidade e cuidado
enquanto abordamos as
questões urgentes que nos
cercam. Luis Lobão e
Rodrigo Peter Schilling,
autores de Agile Strategy
Management - Uma nova
estratégia empresarial
A Primavera Editorial é uma
editora que busca apresentar
obras inteligentes, instigantes e acalentadoras para a
mulher que busca emancipação social e poder sobre suas
escolhas.
www.primaveraeditorial.com
N
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Presidente da Fundacentro comenta sobre a revisão das
NHOs no próximo ano
Norminha 647, 28/10/2021
Por Daniela Bossle/Jornalista
da Revista Proteção
As NHOs (Normas Técnicas
de Higiene Ocupacional) que
servem de referência para
profissionais, pesquisadores
e higienistas ocupacionais
para realização de levantamentos ambientais, estabelecimento de metodologias,
procedimentos e orientações
serão todas revisadas. O anúncio foi feito pela Portaria
nº 675, de 6 de outubro de
2021, publicada no dia 15 do
mesmo mês, no Diário Oficial
da União. O documento foi
assinado pelo presidente da
Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho), Felipe Mêmolo Portela e
passa a valer a partir do dia
1º de novembro.
O presidente explica que apesar de não serem normas
jurídicas, muitas vezes elas
são referenciadas por diversos dispositivos infralegais
na área de Previdência e Trabalho como em NRs, no Decreto 3.048/1999, na IN
77/2015 do INSS, o que torna
o seu conteúdo vinculante,
especialmente para os profissionais de SST ou para as
empresas.
A Fundacentro estabelecerá um cronograma de revisão
das NHO com uma periodicidade de atualização a cada
cinco anos. Mas, isto pode

“COMO AS NHOS NÃO ESTÃO PREVISTAS EM NENHUM
DIPLOMA LEGAL OU INFRALEGAL, ENTENDEU-SE ADEQUADO
DISCIPLINAR ASPECTOS ESSENCIAIS DESTE INSTRUMENTO
EM UMA PORTARIA DA FUNDACENTRO. DENTRE AS
PRINCIPAIS NOVIDADES, HÁ A PREVISÃO DA NECESSIDADE
DE ANÁLISE PERIÓDICA E UM PROCEDIMENTO QUE PERMITA
CONTRIBUIÇÕES EXTERNAS PARA O PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO, POR MEIO DE CONSULTAS PÚBLICAS”,
SALIENTA.
ser mudado, caso o Ministério do Trabalho e Previdência
solicite alguma revisão específica; se publicado ato normativo que faça referência à
NHO existente; quando da
publicação de estudos, normas técnicas ou guias de referência, nacionais ou internacionais, que justifiquem a
antecipação ou a postergação do cronograma de revisão; para identificação de tema relacionado à SST que
demande alteração emergencial de uma NHO; entre
outros motivos que exijam a
alteração do cronograma.
Sobre a importância de rever todas as NHOs existentes
Portela esclarece que é preciso identificar se há necessidade de ajustes, correções

ou inclusões nos textos atuais. “Há algumas normas que
não são revistas há bastante
tempo. Não há relação direta
entre esse processo de revisão das NHOs e o processo
de revisão das NRs. Indiretamente, contudo, o objetivo é
o mesmo: garantir que o país
modernize suas normas na
área de Segurança e Saúde
no Trabalho, sempre com o
viés de desburocratização e
adoção de melhores práticas”, diz.
A Diretoria de Pesquisa Aplicada da entidade constituirá grupo técnico específico para a revisão ou elaboração de cada NHO. O grupo
será formado por servidores
da Casa e, quando for preciso, por representantes de

órgãos ou entidades de direito público ou privado, com
conhecimento específico sobre o tema. Este processo de
elaboração de novas NHOs
deve observar etapas pré-estabelecidas como a elaboração de texto técnico preliminar pelo GT e sua disponibilização para consulta pública pelo prazo mínimo de 30
dias (podendo haver prorrogação) e em seguida, a elaboração de texto técnico final, após a análise das contribuições recebidas pelo
grupo técnico.
Cronograma de revisão
para 2022
NHO
05, 06, 09 e
10
01, 02, 03 e
04
07, 08 e 11

INICIO
1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre

N

Professor
Duque
participará de
Congresso
Internacional
no México

Prof. Dr. Carlos Mauricio
Duque
Norminha 647, 28/10/2021
No dia 10/11 o Prof. Dr.
Carlos Mauricio Duque, diretor técnico da DCA Ergonomia & Ergodesign estará participando do Congresso Internacional de Segurança do
Trabalho na cidade do México a convite a AISOHMEX-Associação Mexicana de Higiene e Segurança do Trabalho
como representante brasileiro da ABERGO-Associação
Brasileira de Ergonomia e da
UNIP-Universidade Paulista.
Duque estará falando sobre o tema "A Ergonomia
Brasileira e sua Contribuição
para a Qualidade de Vida no
Trabalho".
Duque é grato ao Prof.
Engº Victoriano Anguis presidente da AISOHMEX-México
pelo convite, reconhecimento do seu trabalho.
Saiba mais sobre o evento
no Site do congresso:
https://congreso.aisohmex.n
et/ N

Fundacentro recebe o Prêmio
Top Of Mind de 2021

Instituição fica em 1º lugar na categoria “Entidades
Prestadoras de Serviços”
Norminha 647, 28/10/2021
A Fundacentro recebeu o 1º
lugar do Prêmio Top Of Mind
de Proteção 2021 na categoria “Entidades Prestadoras
de Serviços”, na 26º edição
da premiação que ocorreu de
forma híbrida na sede da Universidade Proteção, localizada no Alphaville em Barueri –
SP.
Desde 1996, a Revista Proteção pesquisa as marcas
que estão na cabeça dos prevencionistas. Este ano, 1.190
profissionais revelaram os
serviços e equipamentos que
estão em primeiro lugar na
preferência. A Fundacentro é
vencedora da premiação voltada para a área de Saúde e
Segurança no Trabalho (SS
T).
O evento foi realizado no

dia 21 de outubro, data que
tem um significado relevante
para a Fundacentro quando
completou 55 anos de existência promovendo estudos e
pesquisas na área da saúde
e segurança no trabalho. A
instituição, mesmo em um
momento de pandemia, buscou formas, iniciativas e adaptações para continuar com
a sua missão de fomentar a
cultura de SST e a prevenção
de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
A premiação ocorreu durante a programação do 4º
Congresso Brasileiro de Saúde e Segurança no Trabalho.
A transmissão dos ganhadores estão no canal do You
Tube da Universidade Proteção.
N

ANAMT
participa do
X Congresso
Brasileiro da
Soblec

Fiscalização
resgata 15
trabalhadores
no Pará

No X Congresso Brasileiro da
SOBLEC 2021 vamos comemorar
os 50 anos da entidade, uma data
muito especial para a nossa
classe médica.

Norminha 647, 28/10/2021
Nos dias 13 e 14 de novembro, a Sociedade Brasileira
de Lentes de Contato, Córnea
e Refratometria (Soblec) realizará o X Congresso Brasileiro da Soblec. O evento será
realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São
Paulo (SP), e terá na sua programação o Simpósio Internacional de Ergoftalmologia,
com participação do Dr. Ruddy Facci, assessor da Diretoria de Relações Internacionais da ANAMT, e Dr. Francisco Cortes Fernandes, diretor científico da Associação.
Mais informações, no site
www.congressoblec.com.br
N

Norminha 647, 28/10/2021
Auditores-fiscais do Trabalho
no Pará resgataram 15 trabalhadores submetidos a
condições análogas às de escravo no último dia 12 de outubro, durante operação realizada em conjunto com o Ministério Público do Trabalho
da 8ª Região no município de
Peixe Boi. Eles estavam sob
condições degradantes de
trabalho, realizando atividades na colheita de feijão em
um estabelecimento rural.
Alguns empregados não tinham alojamento para descansar e nem local adequado
para o preparo e consumo
dos alimentos. Eles utilizavam um fogareiro improvisado a lenha e comiam em redes ou no chão. Não havia
mesas e cadeiras. Os auditores também constataram
que não havia instalações
sanitárias no local.
Guias de seguro-desemprego do trabalhador resgatado, que dão direito ao recebimento de três parcelas
de um salário-mínimo (R$
1.100) cada. N
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Você sabe o que são cláusulas especiais do contrato de trabalho?
Norminha 647, 28/10/2021
Inicialmente, é importante
relembrar que os contratos
de trabalho podem ser escritos ou tácitos, tendo em
vista que a declaração de
vontade não dependerá de
forma especial, salvo quando
a lei expressamente exigir
(arts. 442 e 443 da CLT c/c
art. 107 do CCB).
Ainda em relação aos contratos de trabalho, estes podem ser celebrados por prazo determinado, indeterminado ou para prestação de
trabalho intermitente, embora a regra seja por prazo indeterminado, ante a aplicação do princípio setorial da
continuidade da relação de
emprego, conforme disposto
na súmula nº 212 do Tribunal
Superior do Trabalho.
Em relação às cláusulas
contratuais que regem a relação de trabalho, é certo que
a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal
respeito, entende-se que o
empregado se obrigou a todo
e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal e capacitação profissional (art. 456, §único, da CLT).
Todavia é possível que o
contrato de trabalho seja regido por cláusulas especiais,
que podem ser definidas como regras restritivas de direitos, centradas na necessidade de proteção da empresa relacionada à confidencia-

lidade dos negócios, dificultando que o empregado que
saiu da empresa utilize os
conhecimentos, experiências
e informações adquiridas durante a vigência do contrato
de trabalho para concorrer
direta ou indiretamente com
o empregador.
Entre as cláusulas especiais mais aplicadas no ordenamento jurídico pátrio podemos citar as seguintes:
a) cláusula de permanência ou fidelidade compulsória: mediante esta cláusula é
possível exigir que o empregado permaneça no emprego
por determinado tempo ou
durante a execução de algum
projeto importante;
b) cláusula de não concorrência: essa cláusula proíbe
que o empregado labute em
empresa concorrente após o
encerramento do contrato de
trabalho, durante um determinado prazo, desde que sejam atendidos dois requisitos
básicos, quais sejam, o in-

teresse industrial e comercial
do empregador e a contraprestação financeira adequada para o trabalhador;
c) cláusula de não recrutamento: esta cláusula proíbe que após o encerramento
do contrato de trabalho o
empregado recrute seus clientes ou demais funcionários, ou seja, tem a finalidade
de impedir o desvio de clientes ou a contratação de
empregados treinados e com
amplo conhecimento do negócio do empregador;
d) cláusula de exclusividade: esta cláusula proíbe que
o empregado possua mais de
um vínculo de emprego durante a vigência do contrato
de trabalho com o empregador atual (proibição genérica). A proibição também
pode ser específica, ou seja,
a vedação de trabalhar apenas em empresas concorrentes ou cujas informações adquiridas por força do contrato
de trabalho possam ser utili-

Não se aposente sem saber disso antes!
Norminha 647, 28/10/2021
Conseguir se aposentar é o
sonho de milhares de brasileiros. Inclusive estudos demonstram que metade dos
brasileiros querem se aposentar a partir dos 55 anos.
Se você já atingiu essa idade ou conhece pessoas nessa situação, sabe que não é
nada fácil conseguir um benefício no INSS, mesmo após
longos anos de trabalho.
Não existe, um caminho
rápido e fácil. O que se vê é
uma burocracia cada vez
maior, que dificulta o acesso
a informação e a concessão
do benefício.
Agora pense em um fato
que é muito comum, a maioria das pessoas não conseguem sequer solicitar um benefício no INSS e as que
conseguem, demoram meses ou até anos para receber
o resultado.
Durante esse período, muitos passam necessidades, adiam sonhos, e fazem planos
com a tão sonhada aposenta

doria.
Se não bastassem esses fatos, com a Reforma da Previdência, temos visto cada
vez mais benefícios sendo
negados pelo INSS. O que
aumenta ainda mais o tempo
de privação dessas pessoas.
Dificuldade em solicitar
benefícios no INSS
Se você já passou dos 55
anos, provavelmente você já
se perguntou, se possuía direito a algum benefício no IN
SS, ou se algum dia iria atingir os requisitos para ter
esse direito, especialmente
após as alterações trazidas
pela Reforma da Previdência.
Bom, existem exceções para o que vou te falar aqui,
mas muitas pessoas que já
atingiram os requisitos para
se aposentar ou receber outro tipo de benefício, tem sua
solicitação negada pelo INSS
ou recebem um benefício
com valor inferior ao devido.
Isso pode acontecer pelos
fatores listados a seguir: a) o
seu empregador não reco-

lheu as contribuições corretamente; b) seu cadastro de
informações está desatualizado ou incompleto no INSS;
c) o INSS calculou o seu benefício em valor inferior ao
devido.
Mas calma, tudo isso tem
solução! E a resposta é planejamento previdenciário.
Afinal, o que é planejamento
previdenciário?!
O planejamento previdenciário é um grande aliado do
cidadão antes de solicitar um
benefício no INSS, pois irá
analisar se você foi vítima de
algum dos fatores mencionados acima e buscar a solução
adequada para corrigir esse
problema para ajudá-lo a receber o melhor benefício.
Para quem é indicado o
planejamento previdenciário
O planejamento previdenciário é indicado tanto para
quem ainda vai se aposentar
como para quem já se aposentou.
Nesse ponto, você pode se
fazer o seguinte questiona-

zadas para prejudicar os negócios do empregador;
e) cláusula de sigilo ou
confidencialidade: a aplicação desta cláusula proíbe a
revelação de segredos do
empregador adquiridos durante a vigência do contrato
de trabalho, em decorrência
do próprio ofício, especialmente se o objeto social do
empreendimento a exige como regra de mercado;
f) cláusula de raio: mediante esta cláusula o empregado
não pode trabalhar em outra
empresa concorrente em
uma determinada área, a fim
de evitar que o seu conhecimento específico sobre o negócio ou carisma possa prejudicar o fluxo de vendas ou
a competitividade entre as
empresas de determinado
setor da economia.
Por fim, é importante mencionar que como estas cláusulas especiais são bastante
restritivas, a sua validade depende da observância de 03
requisitos principais, a saber:
a) adesão do empregado
por ato voluntário;
b) o período de duração da
restrição ou impedimento;
c) indicação de contraprestação ou benefícios ao empregado sujeito as cláusulas
especiais. N
Bruno Silva – Advogado
www.bsesadv.com.br
contato@bsesadv.com.br
mento, “se serve pra quem já
se aposentou, então primeiro
vou solicitar minha aposentadoria, depois eu faço o planejamento, certo?”. A resposta é: errado!
Para quem ainda não se aposentou o planejamento
previdenciário traz uma
grande oportunidade, que é a
de planejar o melhor momento para se aposentar, visando o aumento do valor do
benefício.
Explico, temos o exemplo
de uma cliente, que quando
nos procurou, em dezembro
de 2020, já havia cumprido
os requisitos para se aposentar por tempo de contribuição, porém, através do
planejamento previdenciário,
verificamos que se ela contribuísse por mais 04 meses
teria um aumento de quase
20 % no valor de sua renda.
Esse tipo de situação tem
sido cada vez mais comum
com a reforma da previdência, que alterou as regras da
aposentadoria e criou regras
de transição para quem já
estava próximo de obter o be

Consultoria e Treinamento de Segurança do Trabalho
Preços especiais para Novembro de 2021 para os cursos
“in-company”, todos com opções presenciais e/ou teoria por
vídeo conferência e certificados, confira abaixo:

- NR20 – todos os níveis
- NR10 – Básico e SEP
- NR11- Operador de Empilhadeira
- NR33 e NR35
Turmas abertas para formação de instrutor,
consultar próximas turmas.
Bônus:
Suporte 90 dias, grupo WhatsApp sobre o tema.
Material didático
1 ano de acesso ao curso
Empresa credenciada ao CREA
Dúvidas:

019 98725 4325
comercial@mctservicosesolucoes.com.br

www.mctconsultoria.com.br

nefício.
E para quem já é
aposentado vale a pena
realizar o planejamento
previdenciário?
A resposta é sim, nesse caso, a análise irá levar em
consideração se no momento
que o aposentado solicitou o
benefício, o tipo de aposentadoria concedido era o que
tinha o valor mais vantajoso.
Deverá ainda ser analisado
se todos os períodos que o
aposentado
efetivamente
trabalhou e contribuiu foram
computados no cálculo do
seu benefício, mesmo os períodos que o empregador não
recolheu as contribuições
corretamente, deverão ser
incluídos no cálculo.
Além disso, a análise também deverá verificar se houve algum erro no cálculo realizado pelo INSS.
E aqui, novamente posso afirmar que esse tipo de situação é muito comum. Para exemplificar, temos o caso de
um cliente que trabalhou por
anos em um município, recebendo salário equivalente a

05 salários mínimos, mas na
hora de se aposentar seu benefício correspondia a pouco
meis de 01 salário mínimo.
Após analisar a situação,
foi verificado que o município
não efetuava o recolhimento
correto das contribuições
previdenciárias para o INSS.
Mesmo assim, foi ajuizada
ação judicial e ao final, o valor do mencionado benefício
foi triplicado.
Por isso, é importante que
você sempre procure um
profissional qualificado de
sua confiança, para te orientar nessas situações.
Pois, em ambos os casos
citados, se não existe advogado pra sanar essas situações, já era!
O Planejamento
previdenciário serve para
outros benefícios?
Sim, o planejamento previdenciário serve para o auxílio-doença e para a pensão
por morte.
N
Cristovam Teixeira
Advocacia
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Abaixo tamanhos e valores das publicidades, por edição, por 3 meses e por 6 meses
TAMANHOS PADRÃO
Norminha A: 01 coluna por 13,48 cm
Norminha B: 02 colunas por 6,08 cm
Norminha C: 04 colunas por 6,06 cm
Norminha D: 06 colunas por 6,08 cm
Norminha E: 02 colunas por 13,46 cm
Norminha F: 02 colunas por 26,92 cm
Norminha G: 03 colunas por 20,20 cm

POR EDIÇÃO
R$52,00
R$52,00
R$73,00
R$109,00
R$73,00
R$109,00
R$109,00

POR MÊS
R$200,00
R$200,00
R$280,00
R$420,00
R$280,00
R$420,00
R$420,00

POR 03 MESES
R$530,00
R$530,00
R$670,00
R$1.000,00
R$670,00
R$1.000,00
R$1.000,00

POR 06 MESES
R$920,00
R$920,00
R$1.290,00
R$1.930,00
R$1.290,00
R$1.930,00
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 B
2 colunas/6,08 cm
R$52,00/edição;
R$200,00 mês;
R$530,00 03 meses;
R$920,00 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
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.

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 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 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.
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