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CLIQUE NO LOGO E ACESSE

Nota sobre Bombeiros
Soterrados em Gruta

MPT-RJ faz Live sobre “Segurança e Saúde nas Escolas”
A transmissão será ao vivo, dia 10 de novembro, às 14h30, no canal do MPT-RJ no YouTube

Leia na íntegra na página 12 dessa edição

De forma inédita, Espírito
Santo irá homenagear
Técnico e Engenheiro de
Segurança do Trabalho
Norminha 04/11/2021
Como sabemos, no dia 27 de
Novembro é comemorado o
dia do Técnico e do Engenheiro de Segurança do Trabalho e portanto, sabemos
também que antes de qualquer profissional de destaque há sempre um professor
que o inspirou e serviu de exemplo, desta forma, unimos
um grupo de profissionais do
Estado e alguns de fora do
Estado do Espírito Santo e
criamos uma comissão que
avaliará todos os indicados e
homenagearemos um destaque docente, engenheiro e
um técnico em segurança do
trabalho no dia 26/11 as 20h
no canal da PREVESEG-ES
em reconhecimento de valor
aos nossos prevencionistas
capixabas; explica Ivan Bongiovani, um dos idealizadores da homenagem.

Será realizada uma pesquisa nas redes sociais e
empresas e para isso foi criado um link de pesquisa onde
cada participante deverá indicar o profissional de destaque e informar as características ou ações que o destacaram no mercado da segurança do trabalho e o comitê
irá avaliar essas indicações.
Os mais indicados serão
homenageados em uma LIVE
aberta no YouTube no dia 26
de Novembro (Sexta feira) as
20h, veja o link da pesquisa
abaixo:
https://forms.gle/uNwPCbqL
CTbmm89Z9 OU

N

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

Norminha 648, 04/11/2021
No dia 10 de novembro, o
Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPTRJ) promoverá uma live com
o tema “Segurança e Saúde
nas Escolas”, com o intuito
de fomentar a criação das CI
PAs Escolares e o treinamento dos(as) cipeiros(as).
O evento contará com a apresentação da procuradora
do MPT-RJ e Coordenadora
da Campanha Nacional do
MPT: Segurança e Saúde nas
Escolas, Cirlene Luiza Zimmermann, e terá como convidado especial o técnico de
segurança do trabalho e idealizador do projeto “CIPAs
nas Escolas”, Orlandino dos
Santos.
Participarão, como pales-

trantes, o Auditor Fiscal do
Trabalho, Luiz Carlos Lumbreras, a Médica do Trabalho
e Psiquiatra, Maria Christina
Rodrigues Menezes, e o Engenheiro de Segurança do
Trabalho, Thomaz de Castro
Doro. Eles discursarão acerca de tópicos como: Segurança e Saúde nas Escolas e
no Trabalho e a importância
e atribuições das CIPAs Escolares.
A campanha de incentivo à
criação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Doenças Relacionadas
ao Trabalho nas Escolas no
Estado do Rio de Janeiro tem
por objetivo incrementar o
número de instituições de
ensino com a CIPA Escolar
instituída, formada por alu-

Curso Online: Desvendando o PPP
com abordagens no eSocial
Norminha 04/11/2021
O curso online “Desvendando
o PPP com abordagens no
eSocial” terá transmissão ao
vivo, via Zoom, no dia 11 de
novembro de 2021, das 8 às
12 horas e a facilitadora será

Eliane Belizário de Souza Gomes.
Com investimento de R$
94,90, demais informações e
inscrições podem ser feitas
junto ao:
WhatsApp 27 99662-6644

tro Migliane Réus de Mello,
especialista em desenvolvimento industrial, e Claudio
Patrus de Campos Bello, médico especialista, ambos do
Departamento Nacional do
SESI. Eles ministrarão, em
conjunto, a palestra “Gestão

No valor está incluso material deidático e certificado,
bem como acesso à gravação por 30 dias.
Na página 13 dessa edição, veja o folder do curso.
N

Portaria proíbe demissão por justa causa de não vacinados
Norminha 648, 04/11/2021
O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, editou uma portaria que proíbe
empregadores de exigirem o

certificado de vacinação de
seus funcionários. Pela portaria, as empresas também
não poderão demitir por justa
causa as pessoas que se re-

Webinar do SESI-SP vai discutir mudanças nas NRs
Norminha 648, 04/11/2021
No próximo dia 10 de novembro, o perfil do SESI-SP
no Youtube fará a transmissão de um seminário que tem
como objetivo explicar as
mudanças na legislação trabalhista referente às Normas
Regulamentadoras (NRs) 1 e
7. O evento explicará de que
forma as alterações nessas
NRs impactam na rotina das
empresas e como as equipes
devem se preparar para uma
transição correta e sem implicações legais para a gestão.
Para auxiliar com as explicações, o SESI-SP convidou
para palestrar profissionais
em SST. Participam do encon

nos(as) e trabalhadores(as),
que atuarão de forma contínua e consistente em ações
de conscientização e prevenção de acidentes e doenças
no ambiente das escolas.
Para as Secretarias de Educação dos Municípios e Estado do Rio de Janeiro interessadas no projeto, as inscrições foram prorrogadas
até o dia 16 de novembro de
2021.
Para mais informações sobre a campanha, confira o
edital:
https://link.mpt.mp.br/awtYrlI
A transmissão será ao vivo,
dia 10 de novembro de 2021,
às 14h30, no canal do MPTRJ no YouTube.
Haverá emissão de certificados aos (às) cipeiros (as)

de Saúde e Segurança na visão dos novos textos das NRs
01 e 07”. Outro participante
confirmado é Marcelo Garcia
Rosa, engenheiro de segurança do trabalho e coordenador de operações estratégias de segurança e saúde

do trabalho no SESI-SP.
Data: 10/11
Horário: 10h
Inscrição:
Gratuita pelo link AQUI
Acesso em:
www.youtube.com/sesisp
N

cusarem a apresentar o cartão da vacina.
Advogados trabalhistas argumentam que a decisão de
proibir demissões não é de
competência do Ministério
do Trabalho. "[A portaria] já
nasce inconstitucional, seus
efeitos são nulos e não há
que se falar em indenização.
É uma norma, inclusive, que
vai contra o que foi decidido
pelo STF".
Portaria poderá ser revogada. Vamos acompanhar.
N

escolares presentes e tradução em Libras em tempo
real.
Participe!
N

Webinário
ANAMT vai
discutir PCMSO
na Construção
Norminha 648, 04/11/2021
HOJE, 4 de novembro, às
20h, será realizada uma nova
edição do Webinários ANA
MT, sobre o tema PCMSO na
Construção, que contará com
a apresentação do Diretor Científico da ANAMT, Dr. Francisco Cortes Fernandes. A
palestra será realizada pelo
Dr. Aizenaque Grimaldi de
Carvalho, médico especialista em Medicina do Trabalho
e coordenador da pós-graduação em Medicina do Trabalho da Universidade Brasil.
Durante o webinário, será
realizado um sorteio. Para
participar, o Associado deve
se inscrever pelo formulário
Inscrição para o Sorteio dos
Livros, que consta na página
do evento, na plataforma AN
AMT Virtual. Para ser contemplado, o associado deve
estar participando ao vivo do
webinário no momento do
sorteio.
A participação pode ser
pontuada em 0,5 ponto para
a Prova de Título de Especialista em Medicina do Trabalho. O acesso à ANAMT
Virtual é um benefício exclusivo de todos os associados
adimplentes da entidade:
anamt.virtual.org.br. N
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Estudo da Revelo indica que 78% dos profissionais de tecnologia
consideram trocar de trabalho caso modelo presencial seja obrigatório

Nas carreiras digitais, a
maioria dos colaboradores
expressa o desejo de
permanecer em home office
Norminha 648, 04/11/2021
Empresas de várias áreas de
atuação já começaram a falar sobre a volta ao trabalho
presencial com o avanço da
vacinação. Mas, nas carreiras digitais, a maioria dos colaboradores expressa o desejo de permanecer em home office, é o que indica o levantamento da Revelo, startup líder em recrutamento e
seleção em tecnologia da América Latina, realizado em
setembro deste ano. Cerca
de 78% dos respondentes
consideram trocar de emprego caso não haja flexibilidade
em permanecer trabalhando
de casa.
Em relação ao perfil dos
profissionais que responderam à pesquisa, 69% são Desenvolvedores de Softwares,
9,5% Designers e 8,1% atuam com Dados. Cerca de 6,
4% exercem áreas de Produto, 4% Segurança da Informação e 3,3% Marketing Digital. A faixa etária é de 48,
2% entre 25 e 34 anos, 26,
6% entre 35 e 44 e 20% entre 19 e 24. A menor presença está entre as idades

Pesquisa realizada em setembro ainda indicou que os
motivos para o home office ser o modelo favorito são não
perder tempo no trânsito, trabalhar em cidades distantes e
flexibilidade
de 45 e 54 anos, com 4,5% cios trazidos pelo home ofde representatividade, pes- fice podem explicar por que
soas com 18 anos ou menos 79% elegem a modalidade
são 0,5% dos respondentes remota como a favorita e 19
e apenas 0,2% têm entre 55 % o modelo híbrido, enquane 64 anos.
to apenas 2% escolheram o
“Hoje, existem duas vagas presencial. Cerca de 71,3%
para cada profissional de dos profissionais respondetecnologia no mercado. Sen- ram que gostam de não perdo assim, as companhias es- der tempo no trânsito e 54,
tão em uma corrida para 2% indicaram que o motivo é
conseguir reter o melhor ta- poder trabalhar em cidades
lento e, por isso, a decisão de distantes, já que 47,5% das
voltar ao trabalho presencial pessoas não moram no mesprecisa ser cuidadosa e levar mo município da empresa. A
em consideração a preferên- flexibilidade é a terceira racia dos funcionários. Os be- zão pela preferência, com
nefícios do home office têm 46,6% das escolhas.
um peso importante para os
Mais de 39% dos profiscolaboradores, o que pode sionais concordam que no
explicar esse número im- ambiente presencial a estrupressionante de pessoas que tura e os equipamentos são
cogitaria mudar de emprego mais adequados, mas 78%
caso ele acabe”, destaca o indicam que não gostam das
cofundador da Revelo, Lucas muitas interrupções que aMendes.
contecem in loco e 74,6% eAinda segundo levanta- legem os horários inflexíveis
mento da startup, os benefí- como motivo de incômodo.

“Não existe uma receita
mágica que indique o melhor
formato, isso depende de cada empresa, da sua cultura e
dos seus colaboradores com
perfis específicos. É importante entender que a realidade nunca mais será igual
ao cenário antes da pandemia, mas com diálogo será
possível chegar no caminho
ideal, que seja benéfico para os dois lados”, conclui o executivo. N

BRF anuncia
joint venture
com AES para
construção de
parque de
energia eólica

Norminha 648, 04/11/2021
A BRF anunciou na sextafeira (29) a formação de uma
joint venture com subsidiária
da AES Brasil para construção de um parque eólico em
Cajuína (RN), com capacidade instalada de 160MW e geração de 80MW médios ao
ano, a serem comercializados por meio de um contrato
de compra e venda de energia de 15 anos.
O investimento total estimado é de R$ 825 milhões,
sendo que a BRF investirá de
forma direta aproximadamente R$ 80 milhões, a serem desembolsados durante
o desenvolvimento do projeto, informou a companhia.
Com essa iniciativa, a BRF
afirma avançar em seu compromisso de se tornar net zero até 2040, priorizando fontes de energia limpa como a
eólica e a solar.
O início das operações do
parque está previsto para
2024 e essa joint venture ainda está sujeita à aprovação
das autoridades competentes, segundo a BRF.
Em junho, a BRF anunciou
o compromisso em ser net
zero em emissões de gases
de efeito estufa (GEE) até
2040, tanto em suas operações como em sua cadeia
produtiva. N

Dia de Segurança e Saúde leva
cultura prevencionista a
estudantes de João Pessoa

Norminha 648, 04/11/2021
O Sindicato da Indústria da
Construção Civil de João
Pessoa (Sinduscon-JP) e o
Serviço Social da Indústria
Paraíba (Sesi-PB) promoveram o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas –
Indústria da Construção na
Escola Sesi de Bayeux, no dia
8/10, em João Pessoa/PB,
dentro da Semana CANPAT
Construção 2021.
A iniciativa, realizada das
8h às 10h, foi direcionada
aos alunos do 1º, 2º e 3º anos
do Ensino Médio e contou
com as presenças dos professores das referidas turmas. A ação atendeu às expectativas da indústria da
construção de levar uma
mensagem de prevenção a
alunos e futuros trabalhadores do setor.
Bem interativa, a palestra
abordou vários tipos de acidentes que poderiam ser evitados com a atitude simples
de se prevenir usando os Equipamentos de Proteção
Coletiva (EPCs) e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), tendo calma na
hora de executar as funções
e sabedoria para não fazer
algo que não se está capacitado.

A palestra foi ministrada pelo engenheiro de Segurança
do Sinduscon-JP, Daniel Cordeiro. Foram abordadas
questões referentes à prevenção de quedas, choques,
soterramentos, risco de trabalho em altura, perigo de
manusear produtos que não
se conhece, risco de tentar
ajudar a socorrer alguém
sem ter conhecimento sobre
o assunto entre outros temas.
Foram distribuídos máscaras e chocolates aos estudantes, além de realizados
sorteios de brindes.
Estudantes e professores
avaliam a iniciativa
“Gostei bastante. Foi muito
instrutiva, pois mostrou o risco em várias atividades e em
nosso dia a dia. Com certeza
depois dessa palestra nós
vamos estar mais atentos e
evitar riscos à nossa segurança, seja no trabalho ou na
vida”, frisou a estudante Natália Cordeira.
“Essa ação é superimportante, porque vivemos em situações que nos colocam em
risco”, destacou a professora
de Química, Aline Araújo. “No
trabalho existem diversos fatores que podem fazer com
que o empregado. N

ABNT publica norma para
vestimentas de proteção
contra calor e chama
Norminha 648, 04/11/2021
Está disponível no Catálogo ABNT a nova norma ABNT NBR
16623:2021 – Vestimentas de proteção contra calor e chama
provenientes do fogo repentino – publicada no dia 15/10/
2021.
Esta norma estabelece os requisitos de aceitabilidade para
a avaliação de desempenho, das vestimentas de proteção,
quando são submetidas a ensaios, sob condições controladas,
contra os perigos térmicos do calor e das chamas provenientes do fogo repentino, que podem ocorrer de forma fortuita e
inesperada em ambientes suscetíveis a atmosferas potencialmente explosivas oriundas de atividades industriais em plantas químicas, petroquímicas, de prospecção de hidrocarbonetos ou de poeiras inflamáveis.
Para detalhes e aquisição da norma, clique aqui. N
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Hiperautomação: afinal, é ou não é o fim do trabalho humano?

Norminha 648, 04/11/2021
Toda vez que escutamos o
termo Inteligência Artificial, a
primeira pergunta que vem à
nossa mente é: será o fim do
trabalho humano?. Mas, antes de responder a esta
questão, pensemos nas atividades que fazíamos e que
não gostávamos, por serem
repetitivas. Por exemplo: a emissão de notas fiscal era
manual e, posteriormente, os
contadores tinham que
transcrever todas as notas
fiscais, uma por uma, em um
livro de registros tributários.
Se houvesse erro, o jeito era
passar uma solução com água sanitária, e mais tarde o
corretor líquido para fazer os
ajustes. Nos bancos, valores
para pagamentos eram digitados, com uma enorme demanda de atenção por parte
dos caixas. Por sua vez, o operador de telemarketing
passava o dia, a semana ou
meses resolvendo praticamente os mesmos problemas e dando as mesmas informações...
Gradativamente, todo esse
trabalho vem sendo substituído por automações e mais
recentemente pela Inteligência Artificial, que são ferramentas robotizadas que si-

mulam um ser humano nas
atividades repetitivas. Os
chatbots, por exemplo, realizam a conversação com as
pessoas, esclarecendo dúvidas e procurando ofertar soluções já conhecidas para os
mais diversos problemas.
“Neste caso, o objetivo é acelerar o processo e otimizar
a experiência do cliente. Para
tranquilizar, não é o fim do
trabalho humano”, garante o
executivo Atila Nicoletti, superintendente comercial da
Run2Biz Software, que mediou uma live para explicar o
quanto a hiperautomação
gera valor para as corporações com soluções que combinam Inteligência Artificial,
robotização e aprendizado de
máquinas, em processos e
sistemas.
Como o ser humano possui
particularidades que difícilmente as máquinas conseguiram substituir, como sentimentos, percepção social e
capacidade de resolver problemas ainda não conhecidos, e em compensação algumas atividades rotineiras
podem ser delegadas à Inteligência Artificial, entre elas,
a leitura de e-mails e a extração de informações importantes de documentos,
ficou claro, durante o webinar, que a hiperautomação –
que consiste na união de conhecimentos e tecnologias
que as empresas devem adotar para assegurar o pro-

Processo que vem deixando de ser uma tendência para se
tornar uma realidade agrega valor às empresas com
soluções que combinam inteligência artificial, robotização e
aprendizado de máquinas, contribuindo para a evolução da
mão de obra.
cesso de trabalho automatizado – traz mais celeridade
na realização das atividades
das empresas.
“Se a automação atua com
o propósito de transformar
processos mecânicos em automáticos, a hiperautomação
contempla ainda mais funcionalidades de análise, design, medição de desempenho, monitoramento, pesquisa, predição, mensuração,
chegando ao monitoramento
e reavaliações, se tornando
uma ferramenta muito mais
completa”, informa Nicoletti.
Como nem todas as empresas são iguais e até negócios do mesmo segmento
podem atender perfis dessemelhantes, no encontro ficou
claro que, antes de utilizar a
hiperautomação, é preciso
conhecer a realidade de cada
estabelecimento, bem como
ter uma ampla noção do que
pode ser melhorado naquele
cenário. E, por isso, essa in-

fraestrutura está deixando de
ser uma tendência para se
tornar uma forte realidade,
ficando em primeiro lugar no
“Top 10 Strategic Technology Trends for 2020”, da Gartner, de 2020.
“A empresa, grande ou pequena, que não automatizar
os seus processos internos
de gestão, corre o risco de ficar para trás, perdendo eficiência, segurança, relevância, confiabilidade e, consequentemente, clientes. Além
de manter os custos elevados pelos processos manuais”, informou Nicoletti.
O webinar contou com explanações de Donato Penatti,
diretor-presidente e membro-fundador da Ninecon;
Renato Panessa, diretor executivo de vendas na unidade
Tech da Ninecon; Carlos Almeida, da Service IT; e Fernando Raupp, também da
Service IT. Todas as empresas participantes são conhecidas como MSPs – sigla para Managed Service Providers –, ou seja, empreendimentos do setor de tecnologia da informação (TI), provedores de serviços baseados em TI.
Para quem não assistiu a
live mencionada, ela está
disponível no YouTube e no
Linkedin da Run2biz. N

Cursos presenciais em
Araçatuba e Presidente
Prudente (SP)

Projeto da Falb, fundação da
Aurora, encerra ano com
sucesso em 4 estados
Norminha 648, 04/11/2021
O projeto "A soma de todos
os sabores: as histórias, as
receitas e os aromas", desenvolvido pela Fundação
Aury Luiz Bodanese (Falb),
entidade mantida pela Aurora Coop, promoveu neste ano
diversas ações para difundir
a iniciativa e promover o conhecimento sobre o patrimônio histórico-cultural da alimentação. As atividades, realizadas no período de julho
a outubro, por meio da Lei de
Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo, contemplaram 34 oficinas em 18 municípios de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e
Mato Grosso do Sul, atingindo mais de 600 pessoas, informou a Falb na semana
passada.
A programação incluiu palestras e exposições que
contaram a história da alimentação, além de promover
diálogo sobre a preservação
de saberes e fazeres tradicionais, valorizando as memórias afetivas. As atividades foram organizadas por Elisa Manfrin, responsável pelo Centro de Memória Aury
Luiz Bodanese, juntamente
com a diretora administrativa
da Falb, Sonara Ramos. Em
encontros interativos foi possível contar a história de 20
famílias brasileiras que aceitaram o desafio de participar
do projeto “A soma de todos
os sabores”. A iniciativa resultou em uma cartilha e um
documentário que revelam

sultou em uma cartilha e um
documentário que revelam
os segredos da culinária típica, passada de geração para
geração.
Entre os participantes estão famílias de representantes das 11 cooperativas filiadas da Aurora, apoiadores do
projeto e comunidades dos
quatro estados brasileiros.
Segundo Sonara, as palestras e exposições foram um
sucesso. “Estamos felizes
com os resultados. As histórias que envolvem cada receita atraíram a atenção e
geraram interação entre os
participantes que buscaram
conhecer mais sobre cada
relato e se interessaram pela
arte de preparar pratos que
alimentaram gerações e agradam o paladar de muita
gente”, disse ela em nota.
Já Elisa ressaltou que fez
parte da atividade, além do
documentário, uma palestra
informativa com fatos históricos e interessantes sobre a
história da alimentação, trazendo dados que ligam o alimento à história evolutiva do
ser humano, considerando
mudanças políticas, econômicas e culturais.
O projeto foi lançado no ano passado e todo o material
está à disposição no site
falb.org.br. São parceiros a
Cooperativa Central Aurora
Alimentos, Tetra Pak, Adisseo e Doremus.
N
Carnetec
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Startup brasileira cria a
IIº Fórum Anual
O que as empresas estão fazendo para ajudar
primeira inteligência artificial de Conselheiros seus colaboradores no ambiente pós-pandemia?
capaz de prever crimes
debate a carreira
um score de risco para o amNorminha 648, 04/11/2021
e os desafios da
biente
que
está
sendo
moniA Noleak Defence, startup de
área
inteligência artificial focada torado. Diferentemente de
em análise comportamental,
com atuação no Brasil e Canadá, criou a NoLeak Agatha,
uma plataforma de inteligência artificial que detecta ameaças de crimes contra o
patrimônio ao analisar imagens de câmeras de segurança em tempo real. “Vídeos analíticos geram muitos
alarmes falsos e costumam

outros sistemas de inteligência artificial, a Agatha não se
baseia apenas em aprendizado prévio. Seu aprendizado
é automático, assim como
sua capacidade de prever incidentes. “Com essa solução, basta conectar as câmeras e a Agatha aprenderá
por si mesma. É 100% autoaprendizado, portanto, não

Reconhecida pela Singularity University como tecnologia que
pode melhorar a vida de mais de 1 bilhão de pessoas,
solução desenvolvida pela Noleak Defence detecta riscos e
ameaças ao analisar imagens de câmeras de
monitoramento, com 100% de autoprendizagem, e eleva
eficiência de equipes de segurança a novo patamar
ser ineficientes para identificar comportamentos suspeitos e acionar equipes de segurança de maneira assertiva e preditiva. Isso leva a segurança a ser reativa e não
preventiva. A chegada da Agatha, que não tem similar
no mundo, eleva a eficiência
das equipes de segurança
patrimonial para um novo patamar, porque passam a poder agir a tempo de evitar
que crimes aconteçam e deixam de perder tempo com alarmes falsos”, explica Rafael Libardi, cofundador e
CEO da empresa.
Reconhecida pela Singularity University como uma tecnologia que pode melhorar a
vida de mais de 1 bilhão de
pessoas, a Agatha foi desenvolvida para atender empresas de videomonitoramento
do mercado de segurança
patrimonial. O sistema é de
fácil instalação, customizável, altamente escalável e
comercializado no modelo Sa
aS, de software como serviço. A empresa já fechou contratos para instalar a solução
em pelo menos 3 mil câmeras para atuar na proteção de
150 mil pessoas.
Combinando tecnologias de
machine learning, deep learning e modelos de detecção
de anomalias, a Noleak Agatha faz correlação de eventos
de diversas câmeras e cria

há necessidade de treinar
um grande conjunto de dados. Em duas semanas, ela
aprende como proteger o
ambiente ”, explica Libardi.
Disrupção e novos parâmetros - Com esses recursos, além de aumentar a agilidade e eficiência das equipes de segurança, a nova
tecnologia poderá ainda agregar novos parâmetros e
protocolos de prevenção em
cada local monitorado. O fato
de detectar riscos e ameaças
de forma autônoma e preditiva, poderá trazer à tona informações novas para aperfeiçoar o score e os protocolos de segurança de diferentes áreas de um condomínio, agência bancária ou
indústria, por exemplo.
A plataforma da Noleak
Defence segue todas as recomendações da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD). E
entre suas inovações, a Agatha remove completamente qualquer preconceito de
definição de perfil - como raça, gênero, idade ou condição social - que possa advir
das técnicas tradicionais de
vigilância. A NoLeak não utiliza os dados confidenciais
coletados para qualquer propósito que não seja a proteção do próprio ambiente e
dos seus usuários.
N

Norminha 648, 04/11/2021
Destinado a profissionais que
atuam em conselhos ou participam dos programas para
conselheiros do Centro de
Estudos em Liderança e Governança Integrais - CELINT,
além de CEOs, empresários e
acionistas, o Fórum de Conselheiros organizado pelo CE
LINT vai acontecer no dia 6
de novembro, em São Paulo.
Visando estruturar o debate sobre governança, o evento chega à sua segunda edição com quatro painéis para
aprofundamento de temas atuais e que estão no centro
das discussões das organizações. Começando com
“Instalação de Conselhos”, a
discussão passa por “Os
CEOs e suas relações com os
Conselhos”, “Governança
em startups” e é finalizada
com “ESG pela ótica da Governança”. Além disso, os
debates contam com a presença de diversos nomes importantes que trazem diferentes experiências e visões,
fora a abertura da possibilidade de networking.
Responsável pela abertura
do encontro, Wanderlei Passarella, diretor executivo do
CELINT, comenta como a entrada de conselheiros nas
empresas e o trabalho de governança têm repercutido:
“Estamos há 25 anos trabalhando com governança e temos inúmeros casos de organizações que implantam a
governança, com a chegada
dos conselheiros externos, e
os resultados são muitos significativos, seja no aumento
do valor empresarial, na ampliação da geração de caixa
operacional, na saída de uma
estagnação ou mesmo no
aumento do faturamento e
presença de mercado.”
“O fórum trabalha a questão da Governança de uma
forma aberta e interativa.
Nos painéis, todos poderão
discutir e criar evoluções de
conceitos.”, completa Passarella.
O investimento para o Fórum de Conselheiros é de R$
790 e as inscrições podem
ser
feitas
pelo
site
www.celint.net.br/forumcon
selheiros. A programação
completa também está disponível no mesmo endereço.
N

Empresas investem em soluções tecnológicas para incentivar o retorno dos
colaboradores ao escritório pós-pandemia
Norminha 648, 04/11/2021
Por Luiz Wagner Grilo, diretor
responsável pela unidade de
Negócios de Networking da
Unentel Distribuição

Após quase dois anos de
home-office, a tecnologia
entrou de vez na rotina dos
colaboradores. Conectados à
internet, aprenderam a dominar todas as etapas do trabalho de maneira online. Agora, no retorno ao presencial, as empresas investem
em soluções high-tech para
incentivar a volta e adaptação dos funcionários no ambiente pós-pandemia. Nestes
quase dois anos contribuímos para a migração de mais
de 200 mil colaboradores para a dinâmica remota. Agora
estamos vendo o caminho inverso, a implementação de
ambiente tecnológico nas
empresas para possibilitar
jornadas híbridas de trabalho.
Existe a teoria que são ne-

Aisohmex realiza XLVIII
Congreso Nacional e
Internacional de
Seguridad
Norminha 648, 04/11/2021
Entre os dias 8 e 12 de
novembro, será realizado, na
Cidade do México, o XLVIII
Congreso Nacional e Internacional de Seguridad e o 6º
Congresso Binacional México-Brasil. O evento será realizado pela Asociácion Interdisciplinaria de Salud Ocupacional e Higiene de México,
A.C (Aisohmex). O evento ocorrerá via Zoom e terá como
tema principal “Tenacidade,
atitude diante da nova normalidade em segurança integral”.
Mais informações sobre o
evento, no site:
https://congreso.aisohmex.n
et/.
N

cessários 21 dias para construir um hábito, imaginem
em 1 ano e meio. Os colaboradores não querem mais se
desconectar, eles ganharam
em produtividade e mobilidade. Agora, os escritórios começam a se modernizar para
se tornarem mais atrativos.
Se não houver nenhum diferencial, não há por que o colaborador abandonar o home-office.
Os novos escritórios
A principal demanda dos
novos escritórios começa
com a infraestrutura de rede
LAN/WLAN/Voz e segurança.
Mais do que conectividade,
as empresas buscam, além
de transmissão de dados de
maneira inteligente, segura e
veloz, insights úteis para acelerar a migração para a
mobilidade e Internet das
Coisas (IoT), fáceis de consumir e prontas para abarcar
novas soluções de softwares
e equipamentos.
Outra tecnologia que entrou de vez na rotina corporativa foram as soluções em
nuvem. O desenvolvimento
de infraestrutura cloud permite o acesso a conteúdos e
recursos de qualquer lugar. O
recurso é a chave para o modelo híbrido de trabalho que
está se consolidando globalmente. Uma pesquisa realizada pelo instituto Great Place to Work (GPTW) mostra
que 30,2% dos entrevistados
afirmam que as empresas
onde trabalham já adotaram
o formato e, entre esses, 77,
7% permanecerão com o
modelo híbrido pós-pandemia.
Os novos escritórios também estão investindo em
desktops robustos para funções que precisam ser desempenhadas dentro da empresa e em laptops corporativos que possam se integrar

à jornada híbrida de trabalho.
Os dispositivos de colaboração e ferramentas de vídeoconferência tiveram que se
adequar a novos requisitos. A
Unentel já estava empenhada em antecipar novas tecnologias de gestão e, por isso, realizamos parcerias com
fabricantes que estavam um
passo à frente em direção ao
ambiente de trabalho do futuro. Hoje, somos especializados em soluções inteligentes de colaboração que fazem sentido à nova realidade: aumentam produtividade, oferecem ganhos palpáveis e reduzem o custo.
Ainda sobre ferramentas
de videoconferência, as salas
de reunião presenciais foram
um dos ambientes mais afetados. Com a popularização
das reuniões remotas, a integração foi um investimento
necessário para abarcar participantes à distância e presenciais com a mesma qualidade de som e imagem, recursos interativos, telas inteligentes, e estabilidade na
conexão. O investimento em
tecnologia se tornou o “algo
a mais” para tornar a volta ao
presencial uma experiência
motivadora para os colaboradores. Que venha a nova era
pós-pandemia com tecnologia e conectividade num ambiente de trabalho híbrido integrando colaboradores e
gestores cada vez mais motivados, produtivos, coletivos e
felizes.
N

Luiz Wagner Grilo
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Não use vergalhões como um sistema de ancoragem para trabalho Revisão de literatura traz o
tema “Fatores de Risco
Norminha 648, 04/11/2021
nho esquemático de uma barra de es18.12.12.1 Os pontos de ancoragem
(Por Eng. Rodrigo Fonseca) – Especialista
pera com corrosão generalizada no ter- de equipamentos e dos cabos de segupara Perda Auditiva em
em sistemas de ancoragem
cho exposto à atmosfera e com corrosão rança devem ser independentes, com
Este artigo tem como objetivo orientar
localizada no trecho adjacente, inserido exceção das edificações que possuírem
Militares da Marinha”
síndicos, administradores, engenheiros na camada superficial carbonatada do projetos específicos para instalação de
de obra, engenheiros que realizam
autovistoria predial, profissionais e
empresas da Construção Civil e
profissionais de acesso por cordas aos
riscos de utilizar vergalhões dobrados
como sistema de ancoragem para
trabalho em altura.

Um Acidente FATAL pode acontecer e
você pode ser o responsável, ISSO, VOCÊ mesmo... síndico, usuário, construtor, engenheiro e etc... Vai muito além
de questões jurídicas, uma vida não tem
preço...
Esclarecimentos sobre o tema
Além de não ter amparo técnico e normativo para sua utilização, idealmente,
as barras de espera de aço-carbono e/
ou vergalhões dobrados como´ ´ancoragem`` devem permanecer expostas à atmosfera pelo menor período menor possível, em razão do processo de corrosão
por envelhecimento natural. O aço-carbono exposto à atmosfera é suscetível à
corrosão, que ocorre usualmente de forma generalizada. Além desse tipo de
corrosão, tem-se a possibilidade de corrosão na região de inserção da barra de
espera no elemento de concreto.

A perda de massa por conta da corrosão afeta o desempenho dos elementos
de aço tornando o material menos resistente à medida que a taxa de corrosão
aumenta.
Um dos motivos da perda de desempenho é a corrosão que ocorre de forma
localizada por formação de uma macrocélula, induzida pelo avanço da frente
de carbonatação do concreto ou da contaminação do concreto com - íons Cl.
A Imagem a seguir apresenta o dese-

concreto.

Nessa condição e na presença de oxigênio dissolvido na superfície umedecida da barra, a taxa de corrosão pode ser
intensa. C, que estão imediatamente adjacentes, sendo distribuídas aleatoriamente de maneira dinâmica e em distâncias microscópicas.
A corrosão localizada, no trecho inserido no concreto, ocorre por formação
de macrocélula, sendo a área em cor
preta o local em que ocorre a oxidação
do ferro (A) e, portanto, o local em que
se tem uma diminuição gradativa da
seção da barra do aço-carbono ao longo
do tempo.
Baseado na ABNT NBR 15085:2004, o
trecho exposto da barra de espera em
atmosfera de média agressividade teria
uma taxa de corrosão em torno de 40
μm/ano.
- Lembrando que... existem normas
regulamentadoras do Ministério do trabalho a respeito do tema e normas técnicas que nos orientam sobre sistemas
de ancoragem e o trabalho em altura de
forma segura.
- Um sistema de ancoragem deve ser
calculado e dimensionado, ter um projeto com as informações técnicas do sistema que garanta a segurança, ser instalado por profissionais qualificados e
passar por inspeção e ensaios antes do
uso e rotineiras com prazo máximo de
12 meses.
Texto Normativo o que diz...
Segue abaixo trecho da nova NR 18
que tratada das características de um
Ponto Ancoragem. A NR18 não é a única
norma que trata dos disposistivos de ancoragem, também devemos estar atentos ao texto da NR35 norma especifica
para atividades em altura e outras normas ABNT que nos orientam em relação
ao tema... não se limite apenas aos dispositivos de ancoragem, convém utilizar
chumbadores e barras de fixação com
qualidade comprovada e certificada pelos fabricantes, além de do projeto de
fixação e memorial calculo devidamente
chancelado por um engenheiro especialista no assunto com equipe especializada na instalação do sistema de ancoragem.
NR18
18.12.12 Nas edificações com altura
igual ou superior a 12 m (doze metros),
a partir do nível do térreo, devem ser
instalados dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos e de cabos
de segurança para o uso de SPIQ, a serem utilizados nos serviços de limpeza,
manutenção e restauração de fachadas.

equipamentos definitivos para limpeza,
manutenção e restauração de fachadas.
Veja que em nenhum momento a
NORMA diz que vergalhão pode ser utilizado como ANCORAGEM.
18.12.12.2 Os dispositivos de ancoragem devem:
a) estar dispostos de modo a atender
todo o perímetro da edificação;
b) suportar uma carga de trabalho de,
no mínimo, 1.500 kgf (mil e quinhentos
quilogramas-força);
c) constar do projeto estrutural da edificação;
d) ser constituídos de material resistente às intempéries, como aço inoxidável ou material de características equivalentes.
18.12.12.2.1 Os ensaios para comprovação da carga mínima do dispositivo de ancoragem devem atender ao
disposto nas normas técnicas nacionais
vigentes ou, na sua ausência, às determinações do fabricante.
18.12.12.3 A ancoragem deve apresentar na sua estrutura, em caracteres
indeléveis e bem visíveis:
a) razão social do fabricante e o seu
CNPJ;
b) modelo ou código do produto;
c) número de fabricação/série;
d) material do qual é constituído;
e) indicação da carga;
f) número máximo de trabalhadores
conectados simultaneamente ou força
máxima aplicável;
g) pictograma indicando que o usuário
deve ler as informações fornecidas pelo
fabricante.
NOTA: foi utilizado neste artigo o novo
texto da NR 18 que entrará em vigor em
janeiro de 2022.
Conclusão:
Vergalhões dobrados não devem ser
considerado como um sistema de ancoragem seguro, normalmente quando fixados em lajes os vergalhões não possuem projeto, são difíceis de se realizar
uma checagem e verificação de engenharia além de não serem configurados
para permanecer a exposição as intempéries de forma prolongada e ações de
agressividade ambiental ao material como foi pontuado ao longo deste artigo,
ou seja, não existe parâmetros técnicos
para validar o seu uso. Sua configuração passa longe do que é apontado
pelas normas de segurança para trabalho voltado para as atividades em altura.
Consulte um profissional especialista
área, respeite a legislação e tenham amor ao próximo! Dinheiro e redução de
custos tem um enorme preço que não
pode ser pago com a vida de um trabalhador.
N
Eng. Rodrigo Fonseca
(21) 9 6409-9680

Artigo está disponível na Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional, no site do SciELO
Norminha 648, 04/11/2021
A Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional – RBSO publicou a revisão de literatura
“Fatores de risco para perda
auditiva em militares da marinha”, disponível na página
da RBSO, no site do SciELO.
Com o objetivo de identificar os fatores de risco e descrever os danos à audição relacionados à exposição ao
ruído em atividades militares
navais, os autores Luciana
Dias Bernardo e Eduardo
Borba Neves analisaram artigos originais e completos na
língua portuguesa, inglesa e
espanhola publicados no período de 2007 a 2017.
De acordo com informações dos autores, os artigos
selecionados evidenciaram
que as atividades militares apresentam riscos para a saúde auditiva do pessoal militar
naval. Os casos de perda auditiva aumentam com o tempo de serviço em atividade
militar. A idade também é um

fator determinante, bem como o tempo de exposição dos
indivíduos ao ruído.
Durante o estudo, Luciana
e Eduardo mencionam que a
perda de audição ocupacional é uma das doenças mais
comuns relacionadas ao trabalho. Comentam também
que dados internacionais
mostram que em torno de 22
milhões de trabalhadores nos
Estados Unidos da América
(EUA) estão expostos a níveis
perigosos de ruído no trabalho. No Brasil, o caso não é
diferente, mesmo com a subnotificação desse agravo, a
perda auditiva é muito frequente.
O estudo relaciona a perda
auditiva e suas consequências como importantes problemas de saúde pública em
nível mundial. O artigo completo para leitura está disponível na página da RBSO no
site do SciELO, e também pode ser acessado via Twitter.
N
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Novas vagas surgem com demandas da tecnologia
Norminha 648, 04/11/2021
A alta do desemprego continua no Brasil. De acordo com
dados do IBGE, há cerca de
14,4 milhões pessoas sem
trabalho no país. O levantamento é referente ao período
de 2020/2021. Em contrapartida há profissões em ascensão que são opções para
quem busca recolocação. De
acordo com pesquisas feitas
pelo Fórum Econômico Mundial, em 2022 devem surgir
cerca 13 milhões de vagas e
o motivo é o avanço tecnológico.
“Esse cenário promissor está relacionado ao crescimento digital dentro das empresas e as profissões em destaque devem estar ligadas de
alguma forma à tecnologia”,
é o que afirma Josney Rodrigues Lara, diretor comercial da InfoWorker Tecnologia.
Ele conta que no último ano
houve um aumento de mais
de 100% nas vagas para desenvolvedor e analista de Business Intelligence na Info
Worker, empresa de tecnologia que desenvolve soluções para empresas de grande porte. E essa não é apenas uma realidade exclusiva
dessa desenvolvedora.
A pandemia de Coronavírus
mudou a dinâmica de trabalho no mundo e as empresas
estão voltando suas operações cada vez mais para a
automação. É o que indica
um levantamento feito pela
Associação Brasileira das
Empresas de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(Brasscom). A pesquisa mostra que o mercado de TI deve
gerar 420 mil novas vagas
até 2024.
Josney explica que o mercado está aquecido para os
profissionais voltados para a
área de tecnologia e afirma
que há novas funções surgindo, o que é uma janela de oportunidades para quem
busca se especializar.
Principais profissões
O último relatório do Fórum
Econômico Mundial, “The
Future of Jobs”, apontou profissões que estarão em alta

DIÁLOGO SEGURO
Enquanto o desemprego continua em alta em diversos
segmentos, profissões voltadas para tecnologia são opção
para quem quer mudar de carreira
no próximo ano. O relatório
destaca ainda que há consistentes indicações do aumento acelerado na demanda de
profissões relacionadas à
tecnologia.
Entre as profissões em destaque no mercado de TI, estão especialistas em Big Data, Data Protection Officer (D
PO), especialista em Inteligência Artificial e profissionais voltados ao Direito Digital. Porém, a falta de capacitação pode dificultar o preenchimento dessas vagas. É
o que indica o levantamento
da Brasscom que prevê a falta de 24 mil profissionais especializados no Brasil por
ano.
“Um dos pontos determinantes para profissionais que
buscam atuar nessas áreas é
o conhecimento”, é o que explica Mário Toews, DPO e especialista em Segurança da
Informação da Datalege Consultoria Empresarial. Toews,
que é instrutor do curso de
capacitação para DPO, afirma que conhecer os fundamentos e legislações que envolvem a proteção de dados
no ambiente corporativo é
imprescindível para atuar na
função, que tem como objetivo garantir o cumprimento
das leis que protegem os dados pessoais dentro das organizações.
O Brasil tem hoje mais de
4,5 milhões de empresas em
operação, segundo dados do
IBGE. Para Toews, esse número se traduz em oportunidades de negócios e de trabalho, uma vez que todas essas empresas precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em
vigor desde setembro de 20

20, e poucas ainda o fizeram.
Da mesma forma, Josney
comenta que segue com vagas em aberto na empresa
desde 2020. “Fechamos algumas, mas ainda temos oportunidades. A procura é tão
alta que muitas vezes ao
fazermos uma proposta para
o profissional que escolhemos, a empresa em que ele
está faz uma contraproposta
para mantê-lo”, explica.
Mudança de carreira
Para Gisely Almeida, desenvolvedora Júnior na InfoWorker Tecnologia, a mudança de profissão foi mais
rápida do que o imaginado.
Depois de 5 anos trabalhando como protética, decidiu começar uma faculdade
e optou pela área tecnológica, pelo fato de ser uma
área promissora e com muitos desafios. Já no primeiro
semestre conseguiu estágio
e em menos de um ano estava contratada.
A estudante, no entanto,
ressalta que a identificação
com a profissão é essencial:
“Hoje minha vida profissional
está muito melhor, mas também porque escolhi algo que
combina comigo, adoro fuçar
e aprender”. N
Josney Rodrigues Lara
é empresário, diretor de negócios
na InfoWorker Tecnologia e
Treinamento. Graduado em
Sistemas da Informação e mestre
em Tecnologia em Saúde pela
Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUC-PR).

Mario Toews
é DPO (Data Protection Officer),
especialista em Segurança da
Informação, além de sócio e
instrutor certificado da Datalege
Consultoria Empresarial.

Site: www.datalege.com.br

Norminha 648, 04/11/2021
Em definição, “Diálogo” consiste no contato e discussão
entre duas partes em busca
de um acordo e/ou expressão
de ideia ou opinião. O Diálogo
de Segurança, seja este Diário, semanal ou Mensal, se
torna uma das mais valiosas
ferramentas de comunicação
e divulgação da prevenção.
Com temas variados e sendo
aplicado apenas por alguns
minutos todos, o DDS tem efeito gigantesco na conscientização dos colaboradores
que começam a ter maior
contato com os assuntos ligados a prevenção de acidentes e doenças do trabalho.

A utilização da metodologia
“DDS” (Diálogo Diário de Segurança), mostra ser excelente para conscientização
dos colaboradores sobre as
questões pertinentes às suas
atividades, entretanto, Na
prática, a teoria é outra, pois
na aplicação do método os
facilitadores sofrem diversos
obstáculos, quando os assunto apresentado, são de
forma confusa e com línguagem inadequada, sem considerar o nível de entendimento dos participantes; falta de
habilidade para falar em público do apresentador e dificuldade em transmitir o conhecimento; apresentação
feita de forma monocórdia através da leitura de um texto;
ausência de abertura para
discussões e opiniões gerais.
Para que a metodologia D
DS funcione realmente, é necessário que a organização/

SESMT desenvolva técnicas
de abordagem, de acordo
com os recursos disponíveis,
para que o Diálogo seja proveitoso.
Para facilitar a aplicação do
DDS, existem métodos de abordagem que facilitam a fixação das informações divulgadas. Dentre estes, há o
modelo de “Previsão de Riscos”, [Kiken Yochi]. Este método é de origem japonesa,
onde é explorado a previsão
de perigos, com a técnica de
fixação da prevenção do risco.
O método consiste na aplicação de 04 estágios básico,
onde a base principal é a análise de uma situação real
do local de trabalho, de uma
tarefa ou condição que propicie risco ao grupo de pessoas, ao qual será apresentada ao grupo de participantes e discutida com franqueza. A discussão passara por
04 estágios de perguntas
gradativamente, onde o mediador tomará o cuidado de
não influenciar as opiniões
do grupo.
1º. Estágio (Apresentar a
situação ao grupo) Que tipo
de perigo está escondido?
2º. Estágio (Investigar a essência, natureza real – Discussão do assunto) Achar o
ponto doperigo.
3º. Estágio (Estabelecer as
contramedidas) Estimular o
grupo - O que vocês fariam?
4º. Estágio (Estabelecer o
objetivo) Este é o ponto de
perigo.
Após a concordancia do
grupo, sobre o perigo existente e contramedidas estabelecida, o grupo deve institu
ir a etapa de fixação da ação.
Esta etapa consiste na denominada indicação falada. A
indicação falada é um meio
usado para mudar o nível de

conscientização, e fazer clarear e normalizar o grau de
fixação da informação pelo
trabalhador.
É uma atividade de fixação,
que consiste no ato de estender o braço e indicar com
dedo indicador, para a fonte
de risco, para uma ilustração
ou mesmo para o centro do
grupo, onde todos irão repetir, em voz alta e firme, por
03 vezes a o risco potencial
identificado e a contramedida de proteção estabelecida. Finalizado a repetição
das ações, o grupo dizer em
voz alta e claramente “○○
○○,Yoshi!” (“○,Conferido!”),
para prosseguir o trabalho
com segurança e sem erros.
A pratica da técnica de fixação, com a participação de
todos, reforça a filosofia do
respeito humano, que se solidifica, quando todos do grupo estão empenhados no
mesmo objetivo e decisão.
O modelo, [Kiken Yochi],
requer ajustes para cada organização, considerando ser
um método Japonês, se faz
necessária a aplicação ajustada as culturas locais e a
dedicação para a implementação e efetivação.
O método apresentado,
não substitui as práticas atuais de realização de treinamentos e DDS, usualmente
praticados. É sabido que em
determinadas organizações
o ritmo de produção, a quantidade de pessoas por áreas
e tempo despendido para a
realização da divulgação das
informações, é sempre obstáculos para a efetivação dos
DDS. Portanto, cabe aos idealizadores dos programas a
desenvolver maneiras de levar até o trabalhador as informações necessárias para
a pratica da prevenção.
Não se pode abater pelos
obstáculos habituais, para
deixar de conscientizar o trabalhador. Os meios, os métodos, as formas que serão desenvolvidos os DDS, são de
livre criação e aplicação. O
mais importante é garantir
que a cada tempo, o trabalhador receba informações
necessárias para a execução
das atividades de forma segura. N
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Mantida justa causa de trabalhador de
Anápolis acusado de praticar assédio sexual
Norminha 648, 04/11/2021
A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da
18ª Região (GO), por unanimidade, manteve a dispensa
por justa causa de um trabalhador de uma empresa de alimentos no interior de Goiás.
A decisão, unânime, acompanhou o voto do relator, desembargador Platon Azevedo
Filho. Ele reconheceu que a
justa causa é a sanção máxima aplicada com o objetivo
de reprimir a conduta de um
assediador, considerados os
péssimos efeitos do assédio
sexual para a vítima e para o
meio ambiente laboral.

dor, cujo ônus é da empresa”, afirmou.
O magistrado considerou
que a comprovação do assédio sexual é de extrema dificuldade, porque se trata de
conduta que normalmente se
pratica às escondidas. Platon
Filho citou entendimento do
Tribunal Superior do Trabalho (TST) no sentido de ser
necessário observar todos os
elementos dos autos, inclusive as declarações da vítima e
os indícios relatados por testemunhas, com o objetivo de
concluir se houve ou não a
prática do ilícito.
O desembargador ponde-

rante o treinamento da funcionária, o ex-empregado levou a colega para realizarem
a coleta dos produtos com o
objetivo de explicar a forma
de realização da tarefa. Assim, seguiram para um dos
armazéns da empresa. Após
entrarem no galpão, o exfuncionário trancou a porta e
retirou as chaves.
A partir disso, o trabalhador chamou a colega para
irem ao fundo do galpão para
terem relação sexual. A funcionária recusou e pediu ao
colega para destrancar a
porta. Nesse momento, a vítima visualizou que o trabalhador estava excitado. Ele
tentou colocar o braço da vítima nas partes íntimas dele.
Assim, ela passou a ameaçar
que gritaria por ajuda. O exfuncionário, após a resistência da vítima, desistiu da situação e pediu que ela não
contasse o fato para ninguém.
N
Fonte: TRT da 18ª Região (GO)

Processo foi julgado no TRT da 18ª Região (GO)
O trabalhador recorreu ao
TRT-18 para tentar reverter a
sentença que manteve a modalidade de demissão por
justa causa. O Juízo da 2ª
Vara do Trabalho de Anápolis
(GO) entendeu que as provas
colhidas no processo evidenciaram a prática da conduta
descrita no artigo 482, alínea
“b”, da CLT. O dispositivo
prevê que a “incontinência
de conduta ou mau procedimento” é justa causa para
rescisão contratual e ocorre
quando há incompatibilidade
com a moral sexual do empregado ou ato ofensor à ética.
O ex-funcionário alegou
que as provas dos autos demonstram a inexistência de
um procedimento para investigar a falta grave. Afirmou que a sentença foi parcial ao considerar como prova o depoimento da suposta
vítima, diante da clara isenção de ânimo para depor como testemunha.
O relator, desembargador
Platon Azevedo Filho, ao iniciar o voto, observou que a
dispensa por justa causa é a
modalidade de resolução
contratual caracterizada pela
prática de falta grave cometida pelo empregado. “E, por
ser a punição máxima aplicável na relação de emprego,
requer prova robusta do ato
ilícito imputado ao trabalha-

rou que as testemunhas apresentadas pela empresa
de alimentos não foram contraditadas pela defesa do autor em audiência. Esse fato
afastaria a alegação do trabalhador de que os depoimentos das testemunhas foram maculados com o intuito
de imputar a ele uma falsa
conduta, para justificar a pena aplicada.
Platon Filho ressaltou que
os tribunais têm conferido
relevância ao interrogatório
da vítima, sempre que haja
um mínimo de provas. O relator disse que, no caso do
recurso, as provas nos autos
são incontestáveis. O magistrado observou que os depoimentos das testemunhas apresentadas pela empresa fo
ram incisivas em confirmar o
assédio sexual praticado pelo reclamante.
O desembargador considerou que a empresa conseguiu comprovar o fato que
lhe competia. Por isso, afirmou que a sentença estava
correta ao julgar improcedente o pedido de reversão
da justa causa aplicada ao
trabalhador. Ao final, o relator negou provimento ao recurso.
Episódio
Consta no processo que o
trabalhador e a trabalhadora
eram funcionários da mesma
empresa de alimentos. Du-

Novembro Azul: a
importância do
diagnóstico
precoce do câncer
de próstata

Norminha 648, 04/11/2021
Novembro Azul marca as
campanhas para alertar a
população masculina sobre
prevenção do câncer de
próstata, o segundo mais comum entre os homens, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Diagnosticada precocemente a
doença tem 90% de chances
de cura, aponta a Sociedade
Brasileira de Urologia (SBU).
A iniciativa, no entanto, tem
também um propósito mais
amplo – o de conscientizar
os homens sobre outras doenças e tumores que os atingem.
Nesse período de pandemia da Covid-19, o Brasil registrou queda de 70% das cirurgias oncológicas e redução de 50% a 90% das biópsias enviadas para análise,
estimando-se que entre 50
mil a 90 mil brasileiros deixaram de receber diagnóstico
de câncer nesse período, incluindo o câncer de próstata.
N

Consultas públicas das NRs 13, 33 e 36
seguem até 8 de novembro
Norminha 648, 04/11/2021
Além das novas NRs 5, 7, 9 e
30 e Anexos das NRs 9, 12 e
20 recém-publicados, foram
também divulgadas no Diário
Oficial da União, no dia 8 de
outubro, as consultas públicas das próximas NRs a serem revisadas, as de número
13 (Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques
Metálicos de Armazenamento), 33 (Segurança e Saúde
no Trabalho em Espaços
Confinados) e 36 (Segurança
e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados).
O Aviso de Consulta Pública nº 1 traz o novo texto da
NR 13 (Caldeiras, Vasos de
Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento) em que os aspectos essenciais a serem observados em sua revisão são:
eliminar conflitos normativos
com outras normas regulamentadoras, realizando a har
monização com a NR 1, NR 7
e NR 9; simplificar e melhorar a compreensão do texto
legal e, por último, incorporar
as inovações tecnológicas do
setor, buscando modernização e alinhamento com os
textos normativos internacionais.
Sobre este último item, em
regra os prazos fixados na
NR 13 para as inspeções dos
equipamentos por ela abrangidos não estão atrelados
aos riscos dos respectivos equipamentos, e sim aos prazos estipulados na norma.
Porém hoje há abordagens
mais avançadas focadas na
estruturação de planos de
inspeção baseados nos riscos dos equipamentos. Para

permitir essa atualização e alinhamento aos requisitos internacionalmente adotados,
incluiu-se, no texto em consulta, o Anexo V na NR 13.
Ele trata dos requisitos para
ampliação de prazo de inspeção de caldeiras categoria A
com Sistema Instrumentado
de Segurança (SIS) e de caldeiras categoria B com Sistema de Gerenciamento de
Combustão (SGC).
ESPAÇOS CONFINADOS
O Aviso de Consulta Pública nº 2, por sua vez, referese à nova redação da NR 33
(Segurança e Saúde no Trabalho em Espaços Confinados). A intenção principal da
revisão desta norma é harmonizar o PGR (Programa de
Gerenciamento de Riscos)
previsto na NR 1 com a definição de espaços confinados
prevista na NBR 16577 – Espaço confinado, prevenção
de acidentes, procedimentos
e medidas de proteção.
Outras novidades que devem vir com o novo texto são:
item específico sobre etapas
para o controle de energias
perigosas; detalhamento de
medidas para preparação de
emergências, incluindo procedimentos de respostas aos
cenários de emergências e
planos de resgate para os espaços confinados; anexo específico sobre capacitação
estabelecendo a parte prática com no mínimo 50% da
carga horária dos treinamentos para supervisores de entrada, vigia e trabalhadores
autorizados.
Ainda sobre a capacitação,
a dos resgatistas da equipe
de emergência e salvamento
foi reforçada, pois a publicação em 2020 da NBR 16710-

1 – Resgate técnico industrial em altura e/ou espaço
confinado – Diretrizes para a
qualificação do profissional
estabeleceu carga horária e
outros requisitos sobre o tema.
ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES
O Aviso nº 3 que propõe atualizar a NR 36 (Segurança
e Saúde no Trabalho em Empresas de Abate e Processamento de Carnes e Derivados) visa também a harmonização com a revisão recente
das normas gerais, como a
NR 1, NR 7 e 9, especialmente em relação à nova sistemática do processo de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Já no que se refere ao alinhamento à NR 17
pode-se mencionar, como exemplo, a avaliação das situações de trabalho para permitir a utilização da Avaliação Ergonômica Preliminar,
além da AET (Análise Ergonômica do Trabalho).
Todas as consultas públicas podem ser acessadas no
site do Participa + Brasil em
https://www.gov.br/participa
maisbrasil/consultaspublicas. Elas ficarão disponíveis no mínimo por 30 dias
a contar da data de sua publicação e as contribuições
dos profissionais de SST,
empresas e trabalhadores
deverão ser realizadas diretamente na plataforma disponível no endereço indicado
para cada NR. O GTT deve
ser constituído e iniciar os
trabalhos logo após a conclusão da consulta pública e
da análise das contribuições,
a ser realizada pela equipe
técnica do Governo. N
PROTEÇÃO

e-Social: Qual o Papel da Segurança do Trabalho?
Live será HOJE, 04/11/2021 a partir das 19 horas
Norminha 648, 04/11/2021
ANATEST (Associação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho) irá realizar uma Live com 3 especialistas que já vem trabalhando

implantando e estudando o
eSocial há vários anos.
O webinar acontece na na
plataforma da ANATEST do
youtube. Inscreva-se no canal e participe:

https://www.youtube.com/wa
tch?v=vLsVk2_oC7w
A Live será hoje, 04 de novembro de 2021, a partir das
19 horas.
N
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O EPI pode descaracterizar a atividade especial?
Norminha 648, 04/11/2021
Geralmente, considera-se
que o uso de EPI adequado
ao exercício da atividade trabalhista e seus riscos inerentes anula automaticamente a exposição aos agentes nocivos e, portanto, descaracteriza os requisitos para
a concessão da aposentadoria especial ao trabalhador.
Vejamos o que determinam
as regras da aposentadoria
especial e qual o entendimento geral dos Tribunais.
Equipamento de Proteção
Individual (EPI)
A TNU, Turma Nacional de
Uniformização, é órgão responsável por processar e julgar a uniformização de interpretação de leis federais
quando da divergência de
decisões de turmas recursais
de diferentes regiões. Ou seja, quando há dúvidas sobre
questões jurídicas, o posicionamento da TNU orienta as
decisões nos Juizados.
Há outros tribunais como
STJ e o STF que analisam as
questões legais e constitucionais, respectivamente.
Em geral, compreende-se
que o uso do EPI eficaz é suficiente para neutralizar os
riscos à saúde do trabalhador
e só deve ser avaliado a partir da edição da Lei 9.732/
1998, conforme determinado
no julgado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região[1].
Em avaliação da nocividade pelo Tribunal da 3ª Região
ficou indeferido o reconhecimento do tempo especial do
trabalhador exposto a manganês – fumos metálicos:

Quanto ao agente químico,
observa-se que consta sua
neutralização pelo uso de equipamento de proteção. Logo, inviável a admissão da
especialidade.[2]
Há alguns, porém, em que
o entendimento observa alguns detalhes inerentes às
características próprias do
agente, como, por exemplo:

Ruído: a informação de EPI
eficaz, contida no PPP, não
afasta o reconhecimento da
especialidade pela exposição
ao agente físico ruído acima
dos limites de tolerância.[3]
Agente biológico: não hávendo atendimento ambulatorial/hospitalar, considera
-se que o EPI eficaz para os
agentes biológicos inviabiliza
o reconhecimento do tempo
especial.[4]
Exposição ao Agente Nocivo Ruído
Vejamos, qual foi o entendimento firmado pela TNU na
Súmula 9:

tual ou a média de ruído, podendo ser informado decibelímetro, dosímetro ou medição pontual.
A partir de 01/01/2004
NHO-01 ou NR-15 – vedada
a medição pontual.

Uma das principais e mais recorrentes dúvidas quanto à
concessão da aposentadoria especial é sobre o uso de EPI
(Equipamento de Proteção Individual).
O uso de Equipamento de
Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a
ruído, não descaracteriza o
tempo de serviço especial
prestado.
Em 2001, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema
555, decidiu que a exposição
ao ruído acima dos limites de
tolerância mesmo com EPI
eficaz não descaracteriza o
tempo especial.
A decisão da TNU e do STF
reconhecem que o EPI eficaz,
no caso do ruído, não impede
o reconhecimento do tempo
especial para fins de aposentadoria.
Apesar da utilização do equipamento de proteção auricular e sua possível redução da agressividade do ruído, entende-se que a potência do ruído não afeta apenas as funções auditivas,
afeta também:

O organismo (…) com o
aumento da pressão sanguínea e da frequência cardíaca,
tensão muscular e liberação
de hormônios. [5]
Ou seja, apesar de o EPI, no
caso, o protetor auricular, ser
eficaz e usado adequadamente, ainda não é possível
garantir a segurança do trabalhador exposto ao agente.
Assim, os equipamentos
de proteção individual previstos na CLT e na Lei 8.
213/91 têm como fim resguardar a vida do trabalhador
que está diariamente exposto a agentes nocivos à sua
saúde e integridade física,
mas o seu simples fornecimento pelo empregador não
exclui a hipótese da exposição do trabalhador ao agente
nem anula completamente
os seus riscos inerentes.
Com isso, a fim de garantir
a segurança no exercício do
trabalho e cumprindo os requisitos do artigo 57 da Lei
8.213/91, o trabalhador pode
requerer aposentadoria especial se exposto ao ruído acima dos limites de tolerância.
Exposição ao ruído – Limite

de decibéis (dB)
Outro ponto que causa certa controvérsia é quanto aos
níveis considerados toleráveis de ruído.
O tema foi novamente avaliado pela Turma Nacional de
Uniformização dos Juizados,
através da edição da Súmula
n. 32, admitindo como tempo
de trabalho especial os seguintes níveis:
- Superior a 80 decibéis, na
vigência do Decreto n. 53.
831/1964, e;
- A contar de 5 de março de
1997, superior a 85 decibéis,
por força da edição do Decreto n. 4.882, de 18.11.
2003.
No entanto, o STJ, ao julgar
incidente de uniformização
contra referida Súmula, entendeu que a contagem do
tempo de trabalho deve obedecer à lei vigente na época
em que o trabalhador esteve
exposto ao agente nocivo, no
caso ruído.
Assim, na vigência do Decreto n. 2.172, de 5.3.1997,
o nível de ruído a caracterizar
o direito à contagem do tempo de trabalho como especial
deve ser superior a 90 decibéis.
Limite de tolerância do ruído
Apesar da decisão do Decreto acima citado que fixa a
caracterização de atividade
especial a partir de 90 decibéis, é admitida a redução
para 85db após com a vigência do Decreto n. 4.882,
de 18.11.2003 (PET 9.059/
RS, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 9.9.
2013).
Existe também uma discussão em relação ao nível
variado e nível de pico de ruído para fins de delimitação
do limite de tolerância.
Técnica utilizada para verificar Ruído
Muitas empresas não observam a técnica para aferição do ruído:
Vigência Técnica utilizada

Até 31/12/2003 NR-15 Devendo ser aceitos ou o nível de pressão sonora pon-

Empresa de ônibus de
Cuiabá é condenada por
más condições no ambiente
de trabalho

O STJ pretende julgar a
questão quanto a possibilidade de reconhecimento da
exposição ao ruído, conforme a técnica utilizada no laudo e informada no PPP:

Tema 1.083: Possibilidade
de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando
constatados diferentes níveis
de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de
ruído"), a média aritmética
simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN).
EPI Eficaz contra a Exposição ao Ruído
Assim, vemos que a análise da especialidade relativa
à exposição do trabalhador
ao agente nocivo ruído obedece a algumas especificações quanto à época da atividade e à intensidade do
ruído.
Para facilitar a compreensão, observe a tabela abaixo:
Vigência Limite de tolerância
- Até 05/03/1997: 80 dB
(A)
- De 06/03/1997 a 18/11/
2003: 90 dB (A)
- De 19/11/2003 até hoje:
85 dB (A)
N
Ian Varella
Advogado Previdenciário

Médica aponta
mudanças nas
relações
trabalhistas, após
experiência da
pandemia
Norminha 648, 04/11/2021
Para Maitê Dahdal, médica
especialista em medicina de
Família e Comunidade pela
Unicamp e coordenadora de
pós-graduação na Sanar/
UniAmérica, “é bem provável
que após a experiência com
a Covid-19 não seja mais natural ver um funcionário que
esteja se sentindo mal ir ao
trabalho, mesmo que com
sintomas leves. Além da preocupação com a saúde e segurança de todos, pode influenciar ainda nas relações
de trabalho e na produtividade”. Leia mais o que a Médica na Revista CIPA. N

Empregador deverá pagar R$ 200 mil por dano moral
coletivo
Norminha 648, 04/11/2021
O desembargador destaCondições precárias no am- cou, ainda, a necessidade de
biente de trabalho, principal- proporcionar boas condições
mente nos dormitórios dos no ambiente de descanso:
motoristas, resultaram em “As obrigações são atinentes
uma condenação de R$ 200 às condições de segurança e
mil por dano moral coletivo a saúde no trabalho de categouma empresa de ônibus inte- ria ordinariamente mais exrestadual. A decisão é da Pri- posta ao risco de acidentes,
meira Turma do Tribunal Re- os quais necessitam de amgional do Trabalho da 23ª biente hígido, seguro, adeRegião (MT).
quado e saudável para os reO acórdão, que confirmou pousos entre viagens, visansentença da 2ª Vara do Tra- do com isso não só a segubalho de Cuiabá, a empresa rança dos próprios empregaterá que realizar também dos e passageiros, mas de
uma série de melhorias no toda a coletividade”.
meio ambiente de trabalho,
Irregularidades
como garantir que os dorA decisão atende pedido do
mitórios tenham ventilação Ministério Público do Trabanatural e artificial, ilumina- lho (MPT), que ajuizou uma
ção que garanta segurança Ação Civil Pública (ACP) em
contra acidentes, condições junho de 2020 a partir de
de higiene e limpeza. Entre uma denúncia recebida em
outros itens, a empresa de- 2015. Nela, foram narradas
verá ainda usar rampas e es- as precárias condições do
cadas fixas construídas de a- meio ambiente do trabalho
cordo com as normas técni- quanto aos alojamentos, bacas oficiais e dar manuten- nheiros, locais de refeição e
ção nos aparelhos de ar con- instalações elétricas.
dicionado.
Conforme os laudos periciSegundo o relator da 1ª ais apresentados no procesTurma, Desembargador Tar- so, diversas fiscalizações focísio Valente, a condenação ram feitas no local destinado
dada pela 2ª Vara de Cuiabá ao descanso dos trabalhadofoi mantida, já que a empre- res, todos constatando irresa não comprovou que reali- gularidades no ambiente.
zou todas as adequações soAlém das fiscalizações, folicitadas pelo MPT. “O provi- ram realizadas, pelo MPT, dimento jurisdicional se mos- versas audiências administra necessário não só para trativas com a empresa, tanregularizar o meio ambiente to para regularizar as condide trabalho, mas também e- ções de trabalho como para
vitar que a Ré continue a assinar o Termo de Ajuste de
desrespeitar as normas de Conduta, comprometendo-se
índole trabalhista, bem como com as melhorias no ambibusca reparar os danos cau- ente. Estas ações, no entansados àquela coletividade de to, não surtiram o efeito esempregados por meio de in- perado. Segundo o MPT, a
denização que a um só tem- ação foi proposta pela contipo puna e eduque o ofensor”, nuidade das irregularidades.
Fonte: TRT da 23ª Região (MT)
salientou.
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TRT da 3ª Região (MG) determina reversão da justa causa
aplicada a trabalhadora por discriminação de gênero
Norminha 648, 04/11/2021
Foi determinada a reversão
da justa causa aplicada por
uma distribuidora de medicamentos, com unidade na
capital mineira, a uma trabalhadora que discutiu com outro colega de trabalho. Ficou
provado no processo que a
empregadora agiu de forma
discriminatória ao dispensar
a profissional e aplicar somente uma advertência ao
outro trabalhador que participou da discussão.
A distribuidora terá que pagar ainda R$ 9 mil de indenização por danos morais. É
que, ao julgar o caso, a juíza
em exercício na 35ª Vara do
Trabalho de Belo Horizonte,
Jéssica Grazielle Andrade
Martins, reconheceu que a
trabalhadora passou por um
abalo emocional após ficar
desempregada e ter sido tratada de forma diferente do
outro colega de trabalho.
A discussão entre os dois
empregados aconteceu durante o horário de trabalho.
Testemunhas ouvidas confirmaram que a trabalhadora,
durante a desavença, chegou
a arremessar latas em direção ao colega, mas sem acertá-lo.
Informações colhidas no
processo mostram que a trabalhadora era empregada exemplar, querida pelos demais empregados, tanto que,
no contrato de mais de três
anos de duração, não sofreu
advertência. Para a julgadora, ela foi “descartada”, sem
qualquer direito trabalhista,
“não porque cometeu uma
falta grave, mas sim porque
a conduta agressiva não foi
tolerada pelo fato de ser mulher, uma vez que o outro
empregado foi punido de forma mais branda”.

CEDAW
Segundo a juíza, o Brasil é
signatário da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação
de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres), obrigando-se a “adotar
medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com
as sanções cabíveis e que
proíbam toda discriminação
contra a mulher”. A Convenção ainda prevê que é um
dever “estabelecer a proteção jurídica dos direitos da
mulher numa base de igualdade com os do homem e
garantir, por meio dos tribunais nacionais competentes
e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da
mulher contra todo ato de
discriminação”.

diciário declarar nula uma
punição aplicada que não atende ao requisito da nãodiscriminação,
sobretudo
quando a distinção ocorre
pelo simples fato de ser mulher”, como ressaltado na
decisão.
Bom histórico
A juíza registrou que a prova testemunhal demonstrou
que a empregada era uma
pessoa querida no local de
trabalho, enquanto o colega
era quem tinha histórico de
outros conflitos e postura agressiva. “A empresa, portanto, não estava preocupada com o histórico de cada
empregado ou em medida
pedagógica em face da empregada, mas em verdadeira
punição para uma conduta,

Processo foi analisado pela Décima Turma
Para a julgadora, o caso
merece um olhar com perspectiva de gênero. “A evidente disparidade de tratamento não pode ser admitida”, ressaltou. Na visão da
magistrada, ficou claro que
houve discriminação. Ela observou, porém, que foi demonstrado que tanto a autora
quanto o seu colega de trabalho tentaram praticar ofensa física. “Mas ele teve punição distinta”, ressaltou.
“É essa visão de estereótipos de gênero arraigada na
sociedade que deve ser inibida, sendo papel do Poder Ju-

inadmissível para uma mulher, tendo em vista o estereótipo de gênero, mas que
foi permanentemente tolerada no ambiente da reclamada quando praticada por empregado homem”, ressaltou.
Para a magistrada, ainda
que se considere que houve
agressão física de ambas as
partes, fato é que a pena aplicada revela-se discriminatória e, portanto, não pode
ser chancelada pelo Poder
Judiciário. “Não se diga que
a conduta agressiva não carece de punição. Trata-se
verdadeiramente de conduta

repreensível, mas não a merecer a medida extrema,
quando conduta idêntica praticada por outro empregado,
com histórico de comportamento agressivo e que teve
como consequência a advertência verbal”.
A juíza reforçou que é dado
ao empregador, no exercício
de seu poder disciplinar, o direito de aplicar penalidades
aos trabalhadores. Contudo,
segundo ela, essas penalidades devem se orientar pelo
propósito pedagógico, no
sentido de propiciar o ajuste
do empregado às regras laborativas, atentando-se para
o nexo causal entre a falta e
a pena, a adequação e a proporcionalidade entre elas, além da imediatidade na punição e ausência de discriminação. “Todavia, no caso em
análise, a empresa adotou
medidas punitivas diferentes
para dois empregados que
estavam envolvidos no mesmo episódio, sendo evidenciado que a autora foi tratada
com elemento desqualificante e injusto”.
Assim, diante das provas
colhidas, a magistrada entendeu que a justa causa não
foi adequadamente aplicada,
revertendo a dispensa motivada, ocorrida no dia 8/8/
2019, para a modalidade de
dispensa sem justa causa,
com o pagamento das parcelas rescisórias devidas. E determinou ainda o pagamento
de indenização por danos
morais no valor de R$ 9 mil.
Houve recurso, mas os julgadores da Décima Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) mantiveram a decisão de primeiro
grau. Atualmente, não cabe
mais recurso. N
TRT da 3ª Região (MG)

Iguá lança programa para levar qualidade de vida
a colaboradores por meio da correção visual
Norminha 648, 04/11/2021
A Iguá, uma das maiores empresas de
saneamento do Brasil, firmou parceria
com o Instituto Ver & Viver, associação
sem fins lucrativos que atua para levar
correção visual a pessoas sem acesso
no país, e criou o Viva Visão, um programa para proporcionar mais qualidade de vida aos colaboradores da companhia por meio de atendimento oftalmológico completo.
Aproximadamente 1.100 funcionários
serão convidados a participar do Ciclo
Completo da Correção Visual, incluindo
triagem inicial para identificar necessidades, consulta com oftalmologista, exame de refração, escolha da armação

e entrega dos óculos, que deve acontecer no prazo de trinta dias – tudo custeado pela companhia.
Segundo o Instituto Ver & Viver, cerca
de 50% dos indivíduos de 14 a 35 anos
que passam por esse tipo de triagem
acabam precisando usar óculos no dia a
dia. O percentual aumenta para até 80%
a partir dos 36 anos. Essa questão tem
impactos socioeconômicos. Em todo o
mundo, 33% da população econômicamente ativa têm problemas de visão não
corrigidos que afetam a produtividade,
de acordo com o Vision Impact Institute,
entidade internacional que elabora estudos e pesquisas sobre o assunto. Apesar disso, a Organização Mundial da Sa

úde (OMS) afirma que mais de 800 milhões de pessoas não conseguem ter acesso a armações e lentes de grau.
A iniciativa da Iguá é resultado de uma
sinergia entre as áreas de Responsabilidade e Transformação Social e de
Gestão de Gente da companhia, e envolve, também, o Programa de Voluntariado lançado este ano: o VoluntarIguá.
“Nosso time é responsável por toda a
organização das etapas e dinâmicas realizadas nas dependências da empresa.
Queremos que esse momento seja compartilhado, gerando maior identificação
e engajamento entre os participantes,
pois entrará para o nosso calendário anual de ações”. N

Stetsom realizou atividades alusivas
ao “Outubro Rosa” em P. Prudente

Norminha 648, 04/11/2021
Alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de
mama. Este é o objetivo da
campanha Outubro Rosa,
que ganha destaque na Stetsom de Presidente Prudente
(SP), em ações de sensibilização sobre a doença e a realidade de quem lida com
ela. Este mês, além de promover a entrega de lembrancinhas e informativos sobre o
prevenção no dia 01, a instituição realizou também entre os dia 22, a realização do
exame preventivo as mulheres da empresa em parceria
com Associação de Apoio Ao
Portador de Câncer de Presidente Prudente com a presença do ônibus do câncer e
no dia 29 foi realizado o encerramento da campanha
com a arrecadação de produtos de higiene pessoal em
prol a casa de apoio “Amigas
do Peito” de Presidente Prudente, foram arrecadado
mais de 500 itens, além de
cabelo humano para confecção de perucas paras guerreiras que estão em tratamentos.

e promoção à saúde são realizadas em momento em
que há preocupação quanto
à redução na procura por exames para detecção da doença no Brasil. De acordo
com levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), houve queda significativa no número de ma-

mografias realizadas no ano
de 2021 em relação a 2020.
A queda, segundo o SUS, pode ser atribuída a fatores ligados à pandemia.
“Atualmente, por conta do
distanciamento social imposto pela pandemia de co
vid-19, estamos impedidos
de fazer ações que envolvam
contato pessoal com por exemplo palestras com especialista, porém, pretendemos
retomar essas ações educativas tão logo houver segurança sanitária", diz Responsável pela Segurança do Trabalho Alex Guilhermino”.

Parabéns a todo pessoal da
Stetsom Industria Eletrônica
de Presidente Prudente (SP).
N
As iniciativas de prevenção

Participação efetiva de todos empregados

N
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Trabalhadora de Juiz de Fora que adquiriu doença ocupacional por
condições ergonômicas inadequadas na ordenha de leite materno
em hospital será indenizada
Norminha 648, 04/11/2021
Uma técnica de enfermagem
teve reconhecido o direito de
receber indenização por danos morais e materiais, no
total de R$ 82.900,90, após
sofrer por doença ocupacional pela ordenha de leite materno em um hospital de Juiz
de Fora. Além dos movimentos repetitivos, foi constatado, como concausa, que o
serviço era prestado em condições ergonômicas inadequadas, numa jornada de 12
por 36 horas, em cerca de
quatro horas, por turno de
ordenha, e com atendimento
de 5 a 8 nutrizes. A decisão é
da Sétima Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª
Região (MG), que manteve,
parcialmente, a decisão do
juízo da 1ª Vara do Trabalho
de Juiz de Fora.

da ocorrência de conduta
culposa ou dolosa do empregador.
Perícia
Mas perícia médica feita no
local de trabalho constatou
que o serviço prestado atuou
como concausa para o agravamento do quadro, pela existência de movimentos repetitivos. Além disso, foi apontado que as atividades exercidas eram de alto risco
ergonômico, uma vez que ela
ficava ordenhando leite materno, muitas vezes em cadeiras de hospital ou mesmo
em camas, proporcionando,
segundo o perito, uma postura estática com alto grau de
risco ergonômico e somado
ao movimento repetitivo das
mãos.
Segundo o laudo pericial, a
trabalhadora apresentou sín-

so é avaliado individualmente”, pontuou o julgador, ressaltando que a técnica de
ordenha exige que a mão faça movimentos de compressão da mama, com patente
potencial lesivo da tarefa.
Agravamento doença
No entendimento do relator, o laudo pericial trouxe
para os autos as informações
técnicas necessárias para a
elucidação da controvérsia
de forma satisfatória, não se
vislumbrando parcialidade,
superficialidade, impertinência ou inadequação. Segundo
o julgador, o trabalho contribuiu como concausa para o
agravamento da doença e redução da capacidade para o
trabalho habitualmente exercido pela técnica de enfermagem e necessidade de
maior esforço para o desem-

Santa Casa de Birigui realiza sua
1ª Sipat pós pandemia

Norminha 04/11/2021
Diante de um cenário difícil
para todos profissionais, o
SESMT e a CIPA da Santa Casa de Birigui (SP), tomaram
como missão realizar uma SI
PAT, a 15ª de sua história,
onde foram realizadas as Seguintes palestras:

25/10: Gerenciamento de
Emoções, 26/10: NR.25 Resíduos Industriais de risco Biológico, 28/10: Acuidade Visual.

Sendo no encerramento
30/10 foi realizada a gincana
com perguntas e respostas
referentes a saúde e segurança, sendo que o colaborador que respondesse errado,
levava uma torta na cara; tudo de forma a se divertir e aprender ao mesmo tempo.

Foram obtidas total aprovação, e sentimento de dever
cumprido o qual foi conseguir contemplar risos e promover a descontração em dias tão difíceis e tensos aos
profissionais da saúde, finalizou Misael Leandro, Técnico
de Segurança. N

Envie matéria sobre ações
em sua empresa
contato@norminha.net.br

A indenização por danos morais foi aumentada para R$ 15 mil
O hospital alegou, no recurso, que a atividade de ordenha não era de movimentos repetitivos, uma vez que
não era realizada em série,
tampouco com quantidades
elevadas de retirada de leite,
além de não se tratar de ordenha de animais leiteiros,
prevista na NR-17. Argumentou que a atividade da profissional era de orientação do
ato de ordenha às nutrizes.
Alegou que, em 27/7/2006,
adquiriu maquinário para ordenha mecânica, quando a
atividade de ordenha manual
passou a ser ainda mais esporádica, além de ser realizada em regime de revezamento pelos técnicos de enfermagem. A empregadora
defendeu ainda que não há
nexo de causalidade, tampouco prova robusta da alegada redução da capacidade
laboral da ex-empregada ou

drome cervicobraquial, que é
uma condição que causa rigidez e dor na coluna cervical, estendendo-se até as
extremidades superiores e
cintura escapular - omoplata
e clavícula. Pela análise, a
doença deve ser considerada
como concausa do trabalho,
sendo que a atividade profissional seria responsável por
50% dos danos. O perito afirmou ainda que a técnica de
enfermagem apresenta redução de 25% de sua força
laboral, levando-se em consideração apenas a cervicobraquialgia.
Para o juiz convocado Márcio Toledo Gonçalves, que atuou como relator, não procede a alegação de que a
empresa adotava a ordenha
mecânica. “A perícia confirmou que não são todas as
mulheres que fazem uso da
tecnologia, ou seja, cada ca-

penho da mesma atividade.
O magistrado destacou
que, nos termos do artigo 7º,
inciso XXII, da Constituição
da República, são direitos
dos trabalhadores urbanos e
rurais a “redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por
meio de normas de saúde,
higiene e segurança”. Assim,
segundo o julgador, incumbe
ao empregador, nessa perspectiva, oferecer condições
ideais para que o trabalho
contratado seja executado de
forma segura, objetivandose evitar ou, pelo menos, minimizar, a ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais.
Diante de todos os elementos apurados no processo, o
juiz convocado reconheceu
que estão perfeitamente caracterizados no caso: o dano,
o nexo causal e a conduta
culposa omissiva empresária

na efetivação das medidas
preventivas indispensáveis à
minimização dos riscos ambientais a que se submetia a
obreira. “E, uma vez constatado o dano de ordem extrapatrimonial e estando presentes os demais pressupostos da responsabilidade civil,
cabe dimensionar o valor da
indenização devida a título de
danos morais”, frisou o julgador.
Capacidade laborativa
Os julgadores determinaram a majoração da indenização por danos morais de
R$ 5 mil para R$ 15 mil, levando em consideração a extensão da redução da capacidade laborativa, o grau de
culpa do hospital e de contribuição concausal para a deflagração ou agravamento da
moléstia e a sua dimensão econômica e financeira.
Quanto aos danos materiais, entendeu-se como irreparável a sentença que deferiu à autora indenização em
virtude da incapacidade laboral, no período de 9/8/
2016 a 22/11/2016. “No caso concreto, constatada a redução da capacidade laboral
da autora em percentual de
25%, ela faz jus ao pagamento de indenização na forma de pensionamento mensal e vitalício no importe de
25% da sua última remuneração”.
Assim, considerando que a
última remuneração da trabalhadora foi de R$ 1.362,57
e que o valor de R$ 340,64
corresponde a 25% do total,
multiplicado este por 23,2 anos de expectativa de vida e
por 13 meses (acrescida a
gratificação natalina), o pensionamento totaliza a importância final de R$ 101.851,
36. “Com redução de 1/3 para pagamento à vista, a indenização deverá ser de R$
67.900,90”.
Dessa forma, o colegiado
negou provimento ao recurso
do hospital e deu parcial provimento ao apelo da técnica
de enfermagem para majorar
os valores devidos a título de
indenização por danos morais para R$ 15 mil, e de pensionamento, de R$ 40 mil para R$ 67.900,90. O hospital
recorreu ao Tribunal Superior
do Trabalho (TST), que negou
provimento ao recurso. No
dia 8/10/2021, foi homologado um acordo celebrado entre as partes. N CSJT
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NR 20: Veja as novidades na Segurança de
Trabalho de postos de combustíveis
Norminha 648, 04/11/2021
Os donos de postos de gasolina, além da preocupação
com a variação de preços,
devem se preocupar com
mudanças nas regras relacionadas a exposição ocupacional ao benzeno em seus
estabelecimentos depois de
publicada Portaria nº 427,
que aprovou o Anexo IV da
Norma Regulamentadora nº
20 (NR 20) relacionada à Segurança e Saúde no Trabalho
com Inflamáveis e Combustíveis.
“Trata-se de norma que
estabelece requisitos para
proteger a segurança e saúde das pessoas envolvidas
com inflamáveis (gases e líquidos) e combustíveis (líquidos) em todo ciclo de vida da
instalação, iniciando pelo
projeto, construção, manutenção, operação, até a desativação”, explica Davi Barroso Alberto, sócio da Mercoline Assessoria e Consultoria
Legal.
Ele conta que antes mesmo
desta nova legislação, os donos e representantes de postos de combustível já tinham
que cumprir com diversos requisitos legais, tais como elaborar projeto de instalação,
sinalizar corretamente os equipamentos e instalações,
possuir plano de inspeção e
manutenção devidamente
documentado, disponibilizar
aos trabalhadores o controles de proteção coletiva e os
EPIs (Equipamento de Proteção Individual), além de promover a capacitação dos trabalhadores da sua instalação
em todos os treinamentos,
dentre outras obrigações.
“Com a aprovação do novo
anexo de início se estabelece
no Item 3 quais as reponsabilidades do empregador e
do empregado, focando mais
nas determinações voltadas
ao empregador, das quais
destacamos duas, que são
informar os trabalhadores
sobre os riscos potenciais de
exposição ao benzeno que
possam afetar sua segurança e saúde, bem como as
medidas preventivas necessárias e manter as Fichas
com Dados de Segurança de
Produto Químico dos combustíveis à disposição dos
trabalhadores, em local de
fácil acesso para consulta”,
detalha Davi Barroso.
Outro ponto estabelece que
os frentistas deverão receber
treinamento inicial com carga horária mínima de quatro

horas. Este treinamento não
está ligado ao regularmente
realizado no âmbito da CIPA,
pois detém conteúdo próprio,
com tópicos tais como, conceitos básicos sobre monitoramento ambiental, biológico
e de saúde, sinais e sintomas
de intoxicação ocupacional
por benzeno, caracterização
básica das instalações, atividades de risco e pontos de
possíveis emissões de benzeno, além de tratar dentre
outras coisas dos dispositivos legais sobre o benzeno.
Também fica definido que
esses profissionais, independentemente de outros exames relacionados a medicina
do trabalho, deverão realizar,
com frequência mínima semestral, hemograma completo com contagem de plaquetas e reticulócitos, devendo os resultados dos hemogramas semestrais e a
série histórica atualizada ser
entregues aos trabalhadores,
mediante recibo em, no máximo, trinta dias após a emis

são dos resultados.
“Vale ressaltar também
que todos os postos que entraram em operação a partir
de 22/03/2017, devem possuir sistema eletrônico de
medição de estoque, recaindo esta obrigação também àqueles que tenham sido instalados antes desta data,
mas possuam tanques de armazenamento com viabilidade técnica para instalação de
sistemas de medição eletrônica, sendo considerados como tal, os tanques que possuem boca de visita, câmara
de contenção de monitoramento eletrônico e que possuem linhas de conexão já
instaladas, de modo a não ter
que realizar obras de infraestrutura”, complemente o sócio da Mercoline.
Os postos que necessitam
de obras de infraestrutura
para instalação de sistemas
de medição eletrônica deverão promover a instalação
destes equipamentos.
Leia mais em Proteção

5 direitos que todo diabético tem e
você precisa saber
Norminha 648, 04/11/2021
Os direitos dos diabéticos
passam pela conquista de
medicamentos e direito à aposentadoria. Entenda como
eles funcionam.
O diabetes é uma doença
que afeta cada vez mais a
população. Ela pode ocasionar problemas de saúde se
não for controlada.
São mais de 12 milhões de
brasileiros que sofrem com a
doença e estima-se que esses números devam crescer
nos próximos anos. A pessoa
que sofre com o problema
tem alguns direitos garantidos por leis. Isso facilita que
possa cuidar de sua saúde.
Veja abaixo alguns direitos
que o diabético tem!
1. Aposentadoria
Em relação a aposentadoria, segundo FDR ela pode
ser solicitada por invalidez,
entretanto, em algumas situações. Quando devido a problemas da doença a pessoa
perde a sua capacidade de

de trabalhar por completo.
Ela é concedida quando existe a comprovação da incapacidade de exercer suas atividades laborais. Há situações em que existe necessidade de afastamento do trabalho, nesse caso não se trata de aposentadoria.
O afastamento está previsto quando o período é superior a 15 dias por solicitação
médica. Nesse caso, os direitos do diabético preveem o
pagamento do auxílio doença
por parte do INSS.
2. LOAS
Para que os direitos do diabético em relação a aposentadoria sejam disponibilizados, ele deverá cumprir com
alguns requisitos. Se, por exemplo, o número mínimo de
contribuições não for atingido, não existe essa possibilidade.
Uma alternativa para o diabético seria o recebimento do
BPC (Benefício de Prestação
Continuada). Ele é disponibilizado quando a pessoa possui mais de 65 anos, não recebe benefícios previdenciários e tem renda limitada por
pessoa.
3. Planos de saúde
Existe um mito de que o
diabético não pode contratar
um plano de saúde. Essa não
é uma verdade, entretanto,
por haver uma doença pré-existente podem haver algumas regras.
A cobertura do plano de
saúde será disponibilizada após o cumprimento de carência. Isso quer dizer que casos
complexos relacionados à
doença podem ficar indisponíveis por até 24 meses. Os
demais atendimentos seguem períodos menores de
carência.
Uma alternativa que faz
parte do direito dos diabéticos é optar pelo agravo. Nesse caso a carência será extinta e ocorrerá um acrescimo na mensalidade como
forma de compensação.
Em relação aos medicamentos que devem ser oferecidos pelos planos de saúde

existem observações. Dentro
do ambiente hospitalar, todos os medicamentos necessários devem ser disponibilizados. Já os de uso domiciliar são facultativos às operadoras.
Independentemente de optar ou não pelo agravo, as operadoras não podem recusar o diabético como seu beneficiário por esse motivo.
4. Medicamentos
Apesar das operadoras não
disponibilizarem os medicamentos de uso domiciliar, o
SUS se encarrega disso. Os
direitos do diabético preveem, conforme Lei Federal 11.
347/2016, medicamentos e
materiais necessários para o
tratamento de sua condição.
Dentre esses itens estão as
seringas usadas na aplicação
de medicamentos e insulina.
O Ministério da Saúde disponibiliza uma lista de itens
que é fornecida pelo SUS.
Essa pode ser ampliada por
programas regionais e estaduais. Não cabe ao beneficiário escolher o medicamento.
Esses insumos são disponibilizados a pacientes cadastrados no sistema e com
essa condição. Eles são disponibilizados mediante apresentação da receita médica
em postos de saúde ou similares em farmácias que fazem parte do programa.
5. Seguro de vida
As seguradoras possuem
liberdade legal para definir
entre as partes quais serão
as coberturas disponibilizadas, assim como os riscos
excluídos. Na maioria dos casos, doenças pré-existentes
são consideradas riscos excluídos.
Isso significa que não existe cobertura para elas, se o
paciente vier a falecer de diabetes não haverá indenização. Por isso, é importante
entender a apólice do seguro
de vida para saber se o diabetes estará ou não contemplado.

Os direitos do diabético são
amplos e amparados legalmente, entretanto, é necessário saber quando são aplicados. Quem sofre com a doença, pode usufruir deles e
ter uma melhora na qualidade de vida.
N
Por: Jeniffer Elaina, do site
Smartia.com.br.
Patrícia Luyze
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TRT-4 mantém condenação da Chape
por morte de jogador em acidente aéreo
Norminha 648, 04/11/2021
É devida a reparação por
danos morais às pessoas que
sofrem os reflexos negativos
de ato ilícito do empregador
contra o empregado falecido.
Trata-se de direito pessoal
de cada um dos familiares,
amparada nos princípios fundamentais da dignidade da
pessoa humana e do valor
social do trabalho, além do
fato de que são atribuídos ao
empregador os riscos da atividade econômica. Com esse
entendimento, a 6ª Turma do
Tribunal Regional da 4ª Região manteve, por unanimidade, a condenação da Chapecoense de indenizar a viúva e a filha do jogador Willian
Thiego de Jesus, que morreu
no acidente aéreo envolvendo a delegação do time, em
2016. Os valores são de R$
715 mil e 1,43 milhão, respectivamente.

Jogador estava no avião
fretado pela Chapeconse
rumo à Colômbia e que caiu
nos arredores de Medellín,
em 2016
O colegiado julgou recurso
interposto pela "Chape" contra diversos pontos da decisão de primeiro grau — para
além da condenação por danos morais. A viúva e a filha
também recorreram, de forma adesiva, para questionar
a base de cálculo do pensionamento determinado na origem e as diferenças devidas pelo seguro obrigatório.
Lucros cessantes
Outro contestação feita pela Chape, no recurso, diz respeito aos valores dos lucros
cessantes arbitrados no primeiro grau, que considerou
os valores que o jogador receberia, por três anos, no
Santos, seu futuro time –
cerca de R$ 6,2 milhões. Para o clube catarinense, não
se pode garantir que o atleta
de fato receberia esse montante, pois poderia sofrer lesões, cair de rendimento ou
ser emprestado a outra equipe, onde receberia salário
menor.
Mas o TRT-4 manteve os
valores - cerca de R$ 6,2 milhão. "Nos termos do artigo
402 do Código Civil, o lucro
cessante consiste naquilo
que o lesado deixou de lucrar

Nota sobre Bombeiros
Soterrados em Gruta
Norminha 648, 04/11/2021
Nota do Conselho Nacional de
Autorregulamentação de
Bombeiros Civis (CNBC)

como consequência direta do
evento danoso. Desta forma,
considerando os pré-contratos firmados pelo 'de cujus'
com o Santos Futebol Clube,
correto o valor da parcela fixado na origem", diz trecho
da decisão.
Direito de imagem
Segundo o clube, o direito
de imagem pago ao jogador
não teria natureza salarial.
Para o colegiado, no entanto,
os contratos que previam tal
pagamento extrapolaram o
limite legal previsto no parágrafo único do artigo 87-A da
Lei Pelé, "o que evidencia
não se tratar de contratação
livre e de caráter acessório
ao contrato de trabalho". Assim, a 6ª Turma entendeu
que tais valores compunham
o salário do atleta - o que significa que devem ser considerados na fixação da condenação.
Responsabilidade civil
A Chapecoense também alegou, em ser recurso, que o
acidente foi uma "fatalidade
(imprevisível e inevitável) imputável a terceiro (fato de
terceiro)". Na sentença, o
juízo havia entendido tratarse de responsabilidade objetiva. Mas a 6ª Turma chegou
a conclusão diversa: identificou a presença de dano, o
nexo de causalidade e a culpa patronal na ocorrência do
evento danoso, entendendo
então que a responsabilidade
do time é subjetiva.
Pensão alimentícia
A Chapecoense tampouco
se conformou com a condenação a pagamento de pensão alimentícia, pois os recorridos não dependeriam
desse valor para viver. Alegou, por exemplo, que a viúva do jogador é empresária,
contadora e digital influencer.
As autoras também se insurgiram, buscando, no recurso, a alteração da base de
cálculo da pensão. Isso porque a decisão de primeiro
grau considerou o salário que

Thiego recebia do clube catarinense, e não a remuneração que receberia no Santos.
O TRT-4 negou provimento
aos pedidos de ambas as
partes. "O fato de a esposa
do falecido trabalhar não obsta o direito à parcela em
questão, na medida em que
decorre, como dito, da perda
de parte da fonte de subsistência (salários recebidos
pelo 'de cujus' e que serviam
para prover o sustento de sua
família)", diz trecho do acórdão.
Quanto ao pedido das autoras, entendeu que a remuneração futura do atleta não deve ser considerada, pois "a
medida da indenização devida pela reclamada é a remuneração que ela própria pagava ao 'de cujus'".
Seguro de vida
Por fim, as autoras afirmaram, no recurso, que receberam de duas seguradoras um
valor menor do que o devido.
O colegiado concordou, determinando que seja paga
uma diferença de R$ 1,18
milhão.
Clique aqui para ler a decisão
N
CONJUR

Com profundo pesar, lamentamos a morte de Bombeiros
Civis vítimas de soterramento após desmoronamento em
gruta onde estavam em treinamento em Altinópolis-SP,
região de Ribeirão Preto, na
madrugada do último domingo (31/10/21).
Nota preliminar:
Acompanhamos pela imprensa durante o dia e as últimas notícias confirmam
que no grupo de 26 participantes do treinamento, 12
foram soterrados no desmoronamento, 3 foram resgatados com vida e 9 foram resgatados já sem vida.
A gruta está em local de difícil acesso por trilha na mata, a mais de 1h de caminhada da principal via de acesso.
No resgate atuam equipes
de Bombeiros militares e civis da região, o Governo do
Estado encaminhou especialistas em geologia do IPTUSP, técnicos essenciais
neste tipo de ocorrência, e
informou que mais efetivo e
recursos estão a caminho, além da articulação da Defesa
Civil e outros órgãos e serviços públicos ou privados, inclusive de fora do Estado de
São Paulo.

Fiocruz: passaporte de vacina é
indicado para ambiente de trabalho
Norminha 648, 04/11/2021
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) reiterou a importância do passaporte vacinal no
boletim do Observatório Covid-19 divulgado no dia 29
de outubro e indicou a exigência da imunização contra
a covid-19 nos diversos ambientes de trabalho. O texto
destaca que os benefícios da
proteção coletiva não são só
para os trabalhadores, mas
para suas famílias, crianças,
colegas de trabalho e para a
comunidade.
“Em um momento em que
muitos defendem o direito de
não se vacinar, defendemos
o direito da maior parte da
população, que incorporando

os cuidados preconizados,
deseja retomar, da forma
mais segura possível, suas
rotinas no trabalho, escolas,
universidades, cinemas, teatros, estádios de futebol, academias, restaurantes, lojas comerciais e tantos outros espaços”, diz o texto,
que considera fundamental
que empregadores e trabalhadores avancem conjuntamente em campanhas, estimulando e induzindo a adoção do passaporte de vacinas
nos diversos ambientes de
trabalho.
“Estamos ainda em uma
pandemia e, em nome da
proteção coletiva, consideramos legítimas as restrições

Quanto aos motivos do acidente e as condições da realização do treinamento em si,
o CNBC Brasil aguarda informações oficiais e colhe outras para análise e posterior
manifestação, ações e encaminhamentos.
Porém, cientes da grande
repercussão e questionamentos na sociedade, com o
caso já amplamente noticiado nos meios de imprensa,
adiantamos alguns esclarecimentos:
1- Existem diretrizes e preceitos de autorregulamentação do CNBC, normas nacionais ABNT e outros dispositivos legais e de boas práticas
que asseguram que em
quaisquer situações de treinamento, estudantes não
são expostos a riscos reais
em cursos.
2- Quaisquer cursos ou
treinamentos em ambiente
natural, sejam em grutas, cavernas, mata ou outros, exceto o combate a incêndios
florestais, não fazem parte
das disciplinas e conteúdo de
Normas ABNT aplicáveis,
sendo que, conforme ABNT
NBR 14277:2021 Instalações
e equipamentos para treinamentos de combate a incêndio e resgate técnico – Requisitos e procedimentos e a
NBR 14608:2021 Bombeiro
civil – Requisitos e procedide empregadores, escolas,
companhias de transporte,
estabelecimentos culturais e
comerciais à circulação de
pessoas não vacinadas nos
seus espaços.”

O boletim alerta ainda que
o relaxamento das medidas
de distanciamento físico tem
aumentado a concentração
de pessoas em ambientes fechados e preveem que essa
circulação tenderá a crescer
ainda mais nos meses de novembro e dezembro, com as
festas de fim de ano.
Idosos entre as mortes por
covid-19 atingiu 81,9%. N

mentos, todas as atividades
práticas de treinamento devem acontecer em ambiente
controlado e seguro.
Vale mencionar que as normas se referem a conteúdos
mínimos, sendo lícito que as
entidades de ensino possam
incluir conteúdo complementar em seus cursos, desde
que respeitados os mesmos
preceitos de segurança.
3- Além dos itens relacionados a Ensino e Pesquisa
inclusos no Código de Ética
Do Bombeiro Civil e Pessoal
de Prevenção e Resposta Às
Emergências
(em
cnbc.org.br/codigodeetica),
desde 2013 o CNBC Brasil
publicou a Diretriz 07-2013
Cursos e Treinamentos em
ambiente natural - requisitos
e
proibições
(em
cnbc.org.br/ditretriz-072013 ), com parâmetros para
garantir a segurança de estudantes em curso, esta diretriz e outras ações foram parte de campanha para extinguir casos de ferimentos e
outros danos a alunos, motivos de frequentes reclamações e denúncias ao CN BC.
4- Sem formular nenhum
juízo prévio sobre responsabilidades, é propício alertar
aos responsáveis por entidades de ensino, docentes e
estudantes sobre a necessidade de observação às Diretrizes, Deliberações e demais
preceitos de autorregulamentação do CNBC Brasil
bem como Normas Nacionais
ABNT aplicáveis e todos instrumentos técnicos, éticos e
de boas práticas que existem
para nossa segurança e desenvolvimento.
Concluímos reforçando que
cursos e treinamentos de
Bombeiros civis, observadas
as normas e diretrizes aplicáveis, são seguros e com
riscos controlados.
O CNBC Brasil instituiu um
grupo de trabalho extraordinário para acompanhar o caso e novas providências serão informadas assim que
possível.
Continuamos à disposição
para colaborar junto a autoridades e em esclarecimentos à sociedade sobre este e
outros temas relacionados a
nossa área.
Brasília-DF, 31/10/2021
Com pesar.
Ivan Campos,
Presidente CNBC Brasil
Bombeiro NÍvel 3
CNBC 010001
Link da diretriz sobre Cursos e Treinamentos em Ambiente Natural
https://portal.cnbc.org.br/dir
etrizes/35-norma07 N
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Sabe quais são as alterações da
CIPA na indústria da construção?

Urgências X Emergências
Norminha 648, 04/11/2021
O acidente de trabalho é uma violência
decorrente de situações de trabalho,
responsável por uma parcela significativa de óbitos. Isto é fato desde a primeira
revolução industrial no mundo e, neste
artigo, desejo demonstrar a possibilidade de se evitar o óbito resultante de atividades técnicas operacionais no ambiente de trabalho, propondo a prática de
ações simples de primeiros socorros de
forma imediata nas situações de “emergências”, quando poderemos evitar o
resultado final levado para o óbito, sem
chance de reversão.
Observem que na área de saúde, as
palavras “Urgência” e “Emergência”
são parecidas e muitas vezes entendidas como sinônimas, mas possuem
conceitos diferentes e necessários para
que nós, da área de engenharia de segurança e medicina do trabalho (SES
MT) ou SST, como querem alguns entendidos, entendamos e compreendamos esta diferença que nos motivará
para ações proativas.
A principal diferença entre esses 2 estados é que a “Emergência” apresenta
ameaça imediata para a vida da vítima
trabalhadora, enquanto a “Urgência”, é
uma ameaça em um futuro próximo,
que pode vir a se tornar uma emergência se nada for feito para controle.
Neste momento de reflexão, não desejo aqui, neste momento, atentar para
os casos clínicos, já que foge da nossa
realidade contextual da prevenção no
ambiente de trabalho, tendo a lesão como fator imediato.
Assim posto, que venhamos entender
e compreender os aspectos diferenciados para ações nítidas e adequadas proativas:
“Urgência” é quando a vítima do acidente no ambiente de trabalho apresenta lesões sem o risco de morte eminente. Mas, que pode evoluir para complicações + grave se não tomadas as medidas de 1ºs socorros, encaminhando
para o plantão hospitalar. Como exemplo as fraturas, luxações, torções...
“Emergência” é quando a vítima necessita de assistência médica em função do risco eminente de morte e, nessa
situação não há como esperar, pois, cada segundo é tido como tempo primordial para manter a vida. Como exemplo
a asfixia, hemorragia extensa, queimadura grave, parada respiratório...
Nos hospitais a classificação de risco
Emergency Severity Index (ESI), se utilizad da escala de uso Internacional que
classifica a situação em cinco (5) níveis:
Cor
Vermelha

Laranja

Amarela

Verde

Azul

Situação
Condição grave, risco de
morte e necessidade de
atendimento imediato
Vítima com risco
potencial e necessidade
de intervenção rápida
Gravidade moderada,
com quadro de instável e
risco de complicação
Menor grau de urgência/e
ou risco de complicação.
Não necessita intervenção
imediata
Vítima em condição não
urgente. Possibilidade de
procurar seu médico

Tempo
0 min

15 min

1 hs

3 hs

6 hs

• Uma das causas da superlotação
das emergências brasileiras é a utilização do serviço para realização de diagnósticos e procedimentos que poderiam
ser feitos em consulta de rotina. A população ainda sabe diferencia a urgência
de uma emergência, quando a maioria
quer ser atendida primeira, de imediato,
sem esperar em função de uma dor.
• Um pecado dos líderes nas organizações é confundir os conceitos citados
acima e interpretar o art. 135 do código
penal brasileiro sobre omissão de socorro, quando deseja repassar a responsabilidade de atendimento para terceiros, chamando o CBPM, SAMU e até a
Policia Militar diante de uma ocorrência
de acidente, quando pode ser proativo
com recursos internos após treinamento, como por exemplo os Membros da
Brigada de Incêndio.
A proposta apresentada neste momento é direcionada para uma sinergia,
ou seja, utilizar a força já existente nas
organizações para treinamento prático
de primeiros socorros, sem confundir o
Atendimento Pré-Hospitalar (APH) ou
Suporte Básico de Vida (SBV). O que nos
permitirá diante das Normas Regulamentadoras (NR), Normas Brasileiras
Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) específicas.
Nas organizações de qualquer porte, a
possibilidade de lesão corporal resultante da exposição à energia mecânica,
térmica, elétrica, química ou radioativa,
interage com o corpo em quantidade acima da suportada fisiologicamente, podendo ser intencional ou não, variando
de leve para grave, como: colisões de
veículos, atropelamentos, ferimento por
arma de fogo, facadas, queimaduras,
choque elétrico, quedas de altura.

Silvio

Juliana

Mediros

“Justiça no SESMT”
Programa de Rádio, direto da
Paraíba para todo Brasil, aos
sábados das 11 às 13 horas
Rádio Mangabeira FM
http://www.radios.com.br/play/33961
Norminha 648, 04/11/2021
Sylvio Silomar da Silva Filho Diretor da
AEST/PB e da ANEST, Eng.Ambiental,
Eng. de Seguranca do Trabalho, Formado em Direito, Auditor Ambiental MBA,
Perito Ambiental MB e Gestão Ambiental
MBA, MBA, Perito da Justiça do Trabalho apresenta todos os sábados das 11
às 13 horas (Horário de Brasília) o programa "Justiça no SESMT" onde aborda
assuntos relacionados com SESMT, legislações, Direito Trabalhistas e Previdenciarios, Meio Ambiente e novas tecnológicas voltadas a saúde ocupacional
dos trabalhadores assim como também
a saúde das empresas nestes tempo de
pandemia nas empresas.
E neste próximo sábado (06/11/2021)
contamos com presença do Engenheiro
de Segurança do Trabalho Dr. José Dozemá Guerra de Medeiros (Graduado em
Engenharia Mecânica pela UFCG, especialização em Projetos Mecânicos também pela UFCG. Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pelo
UNIPE) com o tema “NR 18 Acidentes do
Trabalho” e Dra. Juliana Guerra Arquiteta e Engenheira de Segurança do Trabalho com o tema “NR 17”.
Você pode ouvir o programa direto de
seu PC, Celular, basta acessar:
http://www.radios.com.br/play/33961

Norminha 648, 04/11/2021
Foi publicada no dia 07/10 a
Portaria nº 422, com o novo
texto para a NR-5 – Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA, prevista
para entrar em vigor em 03/
01/2022.
A grande novidade para o
setor da indústria a construção é que os requisitos, até o
momento descritos de maneira específica na atual NR18 e complementados no
corpo da NR-5 vigente, passarão a compor o Anexo I da
nova NR-5, com o título CIPA
na indústria da Construção.
Dentre as principais alterações, destacam-se:
- A CIPA do canteiro de obras será considerada encerrada quando as atividades da
obra forem finalizadas, ou
seja, quando todas as etapas
previstas em projeto estiverem concluídas.
- Obras com até 180 dias
de duração, que estão dispensadas de CIPA, deverão
entregar a Comunicação Prévia de Obra no Sindicato dos
trabalhadores da categoria.

Frentes de trabalho, independentemente da quantidade de empregados próprios
no local, não têm necessidade de constituir CIPA, devendo nomear, no mínimo,
um representante da NR 5.
- Empresas prestadoras de
serviços a terceiros não precisam constituir CIPA no estabelecimento. Essas empresas, com cinco ou mais empregados no local, devem
nomear, no mínimo, um representante da NR 5. Entretanto, se o número total de
empregados da prestadora
de serviços distribuídos em
diferentes locais de trabalho
(devem ser considerados todos da Unidade da Federação) se enquadrar no Quadro
I da NR 5, esta deve constituir CIPA centralizada.
- O treinamento para os
membros da CIPA, titulares e
suplentes deve ocorrer antes
da posse e ter carga horária
de 16 horas para estabelecimentos grau de risco 3 e
para o Representante Nomeado, carga horária de 8 horas. N

Em situações de emergências a avaliação da vítima e seu atendimento devem ser eficazes, permitindo a redução
de sequelas e o aumento de sobrevida.
Logo é de fundamental importância o
treinamento prático para o trabalhador
voluntário, evitando a paralisia no momento de decisão para o próximo passo
a seguir.
Um mapa logístico de rota indicando o
hospital mais próximo para encaminhamento fecha o círculo de instrução sem
a dependência externa de terceiros.
Nota: determinantes para afirmar a
morte: 1-decapitação; 2-rigides cadavérica do corpo; 3-seccionamento do
corpo ao meio. Casos para isolar o corpo, chamar a polícia civil.
N
Jorge Gomes – Especialista em
Engenharia de Segurança e Medicina
do Trabalho (formação complementar
em enfermagem do trabalho)
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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 cerca de 4 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 600 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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