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Painel Técnico de SST: 
Conheça os 
impactos do 
PCMSO na 

construção civil 

 
Será HOJE, 11/11 14hs 

Norminha 649, 11/11/2021 
     A Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção (CBIC), 
com a correlização do Sesi-
DN e apoio especial do Se-
conci-Brasil, realiza virtual-
mente HOJE dia 11/11, às 
14h, o Painel Técnico de SST 
sobre a Nova Norma Regula-
mentadora nº 07 – Programa 
de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) e os 
impactos na indústria da 
construção. 
   Na programação, os se-
guintes participantes: 
   Drª Gilda Maria da Silva 
Araújo, médica coordenado-
ra do Seconci-Rio; 
   Dr. Giancarlo Brandão, co-
ordenador de medicina ocu-
pacional do Seconci-SP; e, 
   Haruo Ishikawa, presidente 
do Seconci-SP 
   Garanta a sua vaga! N 

Conheça as novidades e o que foi revogado na nova NR 5 - CIPA. 
São mudanças importantes na legislação que vão impactar as organizações 

https://ativa.ead.guru/cursos/nova-nr-5-mudancas/  

    Atualmente, Maninho é Di-
retor, Consultor de Seguran-
ça no Trabalho, Instrutor/ 
multiplicador na DSF Consul-
toria e Treinamentos, empre-
sa existente desde 1999. 
   O Prêmio XI de Novembro 
foi entregue a Dorialdo devi-
do ao seu envolvimento e-
xemplar na prevenção e Se- 

“Maninho” recebe Prêmio XI de Novembro em Naviraí Norminha 649, 11/11/2021 
 A consulta pública divulgada 
em 4 de novembro, no Diário 
Oficial da União, sobre o rela-
tório de AIR (Análise de Im-
pacto Regulatório) da Norma 
Regulamentadora 4 fecha 
em 5 de dezembro. Expirado 
o prazo, as sugestões rece-
bidas serão analisadas pela 
equipe técnica do governo, 
que elaborará o relatório final 
de AIR acerca da revisão da 
NR 4 incorporando as suges-
tões enviadas no capítulo so-
bre a participação social. 
   Nunca é demais lembrar 
que a consulta pública ao 
texto básico da NR 4 já tinha 
sido feita entre 30 de julho e 
30 de agosto de 2019 tendo 
recebido, na época, comen-
tários e contribuições, que 
foram analisados pelo Grupo 
Técnico do governo. Depois, 
seguiu-se o processo de 
construção normativa por 
meio do GTT (Grupo Técnico 
Tripartite), conforme previa a 
Portaria 1.224/2018 (que es-
tabelecia procedimentos pa-
ra a elaboração e revisão de 
NRs). Porém, como esta por-
taria foi revogada, a refe-
rência passou a ser a Portaria 
6.399/2021. “Conforme Arti-
go 14, inciso I, da referida 
portaria, estamos no primei-
ro passo (alínea ‘a’), que é a 
realização de Análise de Im-
pacto Regulatório”, explica o 
auditor fiscal do trabalho e 
coordenador do GTT Mauro 
Muller. Ele acrescenta tam-
bém que em relação à aná-
lise de impacto da NR 4 foi 
estabelecido um projeto pilo-
to com a Escola Nacional da 
Administração Pública em 
que uma das etapas é a reali-
zação de consulta pública 
sobre o relatório de AIR, mo-
tivo desta publicação do iní-
cio de novembro. 
   CONTEÚDO 
   O documento traz uma sé-
rie de perguntas e para facili-
tar o preenchimento das res-
postas apresenta informa-
ções resumidas sobre cada 
assunto perguntado. Antes 
de formular os questiona-
mentos deixa claro que o 
problema regulatório a ser 
solucionado é a baixa efetivi- 

Consulta pública sobre a NR 4 informa 
sobre o problema regulatório e aguarda 

contribuições até 5 de dezembro 

Sábado tem 
“Justiça no 

Sesmt” 
Norminha 649, 11/11/2021 
O Programa “Justiça no SES 
MT” abordará neste sábado 
13/11 o tema: A Cipa e a No-
va NR-5 no Contexto do GRO/ 
PGR com Leandro Arruda 
(Professor e Mestre em En-
genharia de Produção) e Jo-
sé Hélio Lopes (Psicólogo Or-
ganizacional e Educador a-
posentado da Fundacen-
tro/PE.  
   O Programa começa é das 
11 às 13 horas e tem a apre-
sentação de Sylvio Silomar 
(Engº de Segurança do Tra-
balho), na Mangabeira 104.9 
FM. 
 
 
 
 
 
José Hélio Lopes e Leandro 
Arruda estarão no “Justiça 

no Sesmt” N 

Curso Instrutor NR33 - Presidente Prudente 
08 a 11 de Dezembro/2021 – 8 às 18hs 
R$700,00 por pessoa 
Pagamento até 19/11: R$600,00 
Renovação: R$400,00 
Curso Instrutor NR35 – Araçatuba/SP 
26 a 29 de Janeiro/2022 – 8 às 18hs 
R$700,00 por pessoa 
Pagamento até 10/12: R$500,00 
Pagamento até 10/01: R$600,00 
Renovação: R$350,00 

 

Curso Instrutor NR20 – Araçatuba/SP 
13 e 14 de Dezembero/2021 – 8 às 18hs 

R$600,00 por pessoa 
Pagamento até 19/11: R$500,00 

Renovação: R$350,00 
Curso Higiene Ocupacional – Naviraí/MS 

10 a 12 de Fevereiro/2022 - 8 às 18hs 
R$600,00 por pessoa 

Pagamento até 30/11: R$450,00 
Pagamento até R$31/12: R$500,00 

Pagamento até 15/01: R$550,00 

Técnicos de Segurança 
do Trabalho do Rio 

Grande do Sul voltam a 
ter base única de 

representação Sindical 
Leia matéria completa 

na Página 10 dessa 
edição! 

dade das ações de proteção 
da segurança e da saúde do 
trabalhador que estão rela-
cionadas a falhas regulató-
rias que limitam ou dificul-
tam a efetividade da NR 4. 
“As principais causas identi-
ficadas são a fiscalização de-
ficiente das obrigações das 
NR, trabalhadores sem aten-
dimento pelo SESMT, baixa 
aderência do empregador às 
boas práticas e às normas de 
SST, dificuldade de se esta-
belecer o nexo causal entre 
doença e trabalho e atuação 
inadequada do SESMT”, re-
fere o relatório. 
 

 
 

   Diante deste problema, o 
relatório explica que o objeti-
vo geral é aumentar a efeti-
vidade das ações de SST 
sendo que para isto define 
objetivos específicos como: 
aumento da eficiência da fis-
calização; ampliação da 
quantidade de trabalhadores 
atendidos pelo SESMT; estí-
mulo ao investimento das or-
ganizações em SST; criação 
de condições para uma atua-
ção efetiva do SESMT na pro-
teção da segurança e saúde 
do trabalhador entre outros.   
   Após o recebimento e aná-
lise das sugestões enviadas 
a realização de uma nova ro-
dada de discussão seja tri-
partite (via GTT), seja biparti-
te, com cada bancada e o go-
verno, poderão ser realiza-
das, conforme avaliação e 
encaminhamento da Coorde-
nação de Normatização da 
SIT. Participa + Brasil 

N 
Proteção 
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Projeto altera responsabilidades no uso 
dos EPIs pelos trabalhadores 

Norminha 649, 11/11/2021 - Projeto de Lei 2249/21 define e atualiza os deveres e as respon-
sabilidades dos empregadores e dos empregados quanto ao uso de EPI. 
   Pela proposta, os empregadores deverão fornecer aos empregados, de forma gratuita, os 
EPIs adequados ao risco de cada atividade e em perfeito estado de conservação e funciona-
mento, oferecendo treinamento para o uso. Além disso, deverão realizar inspeções sobre os 
EPIs, substituindo-os quando necessário. 
   O empregado será responsável por utilizar o EPI de forma adequada, seguindo o treinamento, 
e pela guarda e conservação do equipamento. O empregador que cumprir todos os dispositivos 
da futura lei ficará dispensado de indenização em caso de acidente de trabalho decorrente do 
uso inadequado de EPI. N Proteção Fonte: Agência Câmara de Notícias 

Norminha 649, 11/11/2021 
  O Técnico, Diretor e Consul-
tor de Segurança do Trabalho 
na DSF Consultoria e Treina-
mentos, Dorialdo Carlos da 
Silva (Maninho) recebeu ho-
menagem na Câmara de Ve-
readores de Naviraí (MS) na 
noite de 09/11. A solenidade 
de entrega do Prêmio XI de 
Novembro, uma honraria da-
da aos naviraienses, também 
homenageou outras diversas 
personalidades pelos rele-
vantes serviços prestados 
em diferentes áreas do muni-
cípio. 
   Dorialdo Carlos da Silva foi 
Instrutor de Treinamentos, 
por nove anos, na unidade do 
Senai de Naviraí. Trabalhou 
por cinco anos na Usina DC 
OIL, como consultor e Técni-
co de Segurança no Trabalho 
e posteriormente na Área de 
Recursos Humanos. 

 
O Prêmio foi entregue ao Dorialdo pela ex-vereadora 
Lourdes Elerbrock, autora da indicação que culminou 

com a homenagem 

  

gurança do Trabalho que be-
neficia todos os profissionais 
da categoria, assim como as 
empresas do sul-mato-gros-
sense. 

N 
 Informações/Foto: 

Júnior Lopes 
Folha de Naviraí   

 

Valores nos prazos acima podem ser pagos em até 12X no Cartão, via PagSeguro 

Todas informações e inscrições no Whats 18 99765-2705 

Cursos 
presenciais 

com 
proficiência 

VAGAS 
LIMITADAS 

http://www.norminha.net.br/
https://brasil.cbic.org.br/cbic-painel-tecnico-cprt-11-11-2021?utm_campaign=dna_e-mail_painel_tecnico_cprt&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://ativa.ead.guru/cursos/nova-nr-5-mudancas/
http://www.radios.com.br/play/33961
http://www.radios.com.br/play/33961
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEXqfmEwWQnAGFLa19g68uLtFfW_url7VTbzNSb8L2xQwteQ/viewform
https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-publica-relatorio-AIR-nr-04
https://protecao.com.br/leis-sst/noticias-legislacao-sst/consulta-publica-sobre-a-nr-4-informa-sobre-o-problema-regulatorio-e-aguarda-contribuicoes-ate-5-de-dezembro/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
https://www.abho.org.br/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs
https://www.anatest.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br
https://anent.org.br/
https://animaseg.com.br/animaseg/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anest.org.br/
http://www.norminha.net.br/default.asp
https://protecao.com.br/destaque/projeto-altera-responsabilidades-no-uso-dos-epis-pelos-trabalhadores/
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Norminha 649, 11/11/2021 
Por Ivan Bongiovani Junior* 
   Estamos falando de um as-
sunto bem complexo e de um 
conteúdo gigantesco, daria 
para escrever um livro, mas 
vamos simplificar e resumir o 
conceito para alcançarmos o 
objetivo pretendido, para is-
so, precisamos começar en-
tendendo que estaremos fa-
lando de grandezas físicas e 
algumas dessas grandezas 
podemos simplesmente a-
presentá-las com um valor 
numérico e sua unidade de 
medida, como por exemplo, 
a temperatura, quando utili-
zamos um instrumento de 
medição e dizemos que a 
temperatura ambiente é de 
23º C, não precisamos de 
mais nenhuma informação 
para explicar esse fenômeno, 
está indiscutivelmente, defi-
nido, mas existem certas 
grandezas que, além do valor 
numérico e da unidade de 
medida, necessitam de mai-
ores informações como a di-
reção e o sentido para que fi-
quem perfeitamente defini-
das e com isso, você pode 
tomar por exemplo a distân-
cia entre duas cidades no 
seu estado, joga no GPS o lo-
cal onde você está e onde 
deseja chegar, perceberá as 
variações conforme as op-
ções disponíveis, essas va-
riações, além da distância, 
depende da direção (cami-
nhos mais cursos ou mais 
longos) e do sentido que você  

escolher. 
   A partir deste princípio e 
para facilitar, podemos dizer 
que as grandezas definidas 
apenas pelo seu valor numé-
rico e sua unidade de medida 
são chamadas de grandezas 
escalares e podemos citar 
como exemplo o tempo, a 
temperatura, o volume, a 
massa, o trabalho dinâmico 
de uma determinada força, e 
por ai vai. 
   Enquanto as grandezas 
que necessitam de maiores 
informações como uma dire-
ção e um sentido, além do 
valor numérico e da unidade 
de medida, são chamadas de 
grandezas vetoriais e são re-
presentadas por vetores. 
   Entende-se por vetor um 
desígnio matemático defini-
do por um sentido, uma di-
reção e um módulo que tam-
bém pode ser representado 
pela intensidade. 
   As forças vetoriais angula-
res surgem utilizamos cordas 
no trabalho, principalmente 
no resgate por cordas e es-
sas cordas passam por um 
desvio ou por uma polia dire-
cional e cuidadosamente de-
pendendo do ângulo gerado 
neste desvio, pode surgir um 
efeito multiplicador nas for-
ças que são sentidas nos 
componentes deste desvio 
ou direcional da polia e nos 
pontos de ancoragem asso-
ciados a estes. 
    Quando falamos de força, 
entendemos  que é na verda 

 

de a influência resultante de 
uma magnitude e direção, 
geralmente são apresenta-
das na unidade dinâmica de 
Newtons (N), mas para facili-
tar o entendimento, usare-
mos a unidade de medidas 
em quilogramas. 

 
    Vamos entender o básico 
nessa postagem e para isso 
podemos tomar um exemplo 
imaginário de uma situação 
onde temos uma carga com 
o peso de 100 kg e, no en-
tanto, utilizaremos uma cor-
da foi amarrada à carga e 
posteriormente passada por 
uma polia direcional que re-
torna a corda para o operador 
no nível do solo, se você fizer 
o desenho certinho observa-
rá que as duas seções da 
corda estão paralelas uma à 
outra, portanto, não haverá 
nenhum ângulo interno ou 
incluso neste processo, mas 
na situação proposta à polia 
direcional e seu ponto de an-
coragem estão realmente 
sendo sobrecarregados com 
nada menos que 200 kg, pois 
de um lado existe o peso da 
carga e de outro lado um es-
forço de 100 kg que está 
sendo  exercido  pelo  opera- 

Inscrições abertas: 

Curso de 
especialização em 

economia do trabalho 
e sindicalismo 

Norminha 649, 11/11/2021 
    O Instituto de Economia da 
Unicamp, através do Centro 
de Estudos Sindicais e Eco-
nomia do Trabalho (Cesit,) 
lança o edital do seu "curso 
de especialização em econo-
mia do trabalho e sindicalis-
mo". 
   O Curso é voltado, princi-
palmente, para dirigentes 
sindicais, profissionais de ní-
vel superior que atuam no 
campo do trabalho, em parti-
cular com relações de em-
prego e sindicalismo, tais co-
mo: técnicos, pesquisadores 
e assessores de entidades 
públicas e privadas, inclusive 
sindicatos patronais e labo-
rais, órgãos de Governo (Jus-
tiça do Trabalho, Delegacias 
Regionais do Trabalho, Se-
cretarias Estaduais ou Muni-
cipais, entre outros). 
   O propósito é a formação 
de especialistas capazes de 
examinar as tendências e os 
problemas centrais no cam-
po do mercado de trabalho e 
das relações de emprego na 
sociedade contemporânea, 
discutir a eficiência e os limi-
tes de políticas públicas nes-
se campo e atuar em mesas 
de negociação coletiva. 
  A modalidade do Curso é la-
to sensu, gratuito, com dura-
ção de 24 meses. 
   O edital para o Processo 
Seletivo 2022 pode ser aces-
sado pelo link abaixo: 
https://www.eco.unicamp.br/imag
es/posgraduacao/Processo_Seleti
vo_2022/EditalCursoEspecializaca

o2022_Final.pdf N 

sistemas de polias e redire-
cionamentos altos. 
   E mais, ao medir desvios 
ou polias direcionais, o angu-
lo incluído e o ângulo de de-
flexão sempre devem resul-
tar em 180° quando soma-
dos. 
   Ufa...vamos parar por aqui 
e em breve voltaremos com 
mais conteúdos importantes, 
conhecimento é vida, mas 
não se apegue por tudo que 
ler ou ouve na internet ou re-
des sociais, tire provas, estu-
de com um profissional espe-
cializado no assunto e enten-
da na prática o processo, 
com a vida não se brinca, 
portanto, não arrisque,  a-
prenda, entenda, atenda e 
pratique. 
   Grande abraço. N 

Ivan Bongiovani Junior 
Diretor Técnico PREVESEG-ES 

adm@preveseg.com.br 

"Forças angulares vetoriais" 
 

dor com objetivo de segurar 
a carga no devido lugar. 
   Agora vejamos sobre a de-
flexão... 
   Entendemos por deflexão a 
alteração ou desvio da posi-
ção natural (de alguém ou al-
go) para um dos lados e a-
vançando no conhecimento, 
na engenharia, deflexão é o 
grau em que um elemento 
estrutural é deslocado sob 
uma carga. Pode se referir a 
um ângulo ou distância. A 
distância de deflexão de um 
membro sob uma carga pode 
ser calculada integrando a 
função que descreve mate-
maticamente a inclinação da 
forma defletida do membro 
sob essa carga. 
   Mostraremos um exemplo 
de um ângulo de deflexão de 
20° conforme a figurado, on-
de a corda foi desviada de 
sua linha original (nesta situ-
ação, a vertical) em 20° e a 
partir deste ponto, enquanto 
todo o peso da carga está 
sendo exercida para o ponto 
de ancoragem principal, uma 
porcentagem do peso da car-
ga também é aplicada aos 
componentes de desvio e/ou 
da polia direcional. 

 
   Com um desvio de 20°, há-
verá aproximadamente uns 
34% do peso das cargas 
sendo aplicado ao ponto de 
ancoragem da polia de des-
vio ou direcional e, portanto, 
podemos concluir com esta 
situação que, onde temos 
uma carga de 100 kg, isso 
resultaria na adição de uma 
força de 34 kg na polia de 
desvio ou direcional. 
   Seguindo avançando, ob-
servamos na figura abaixo 
um ângulo de deflexão, ago-
ra de 60° na polia de desvio 
ou direcional. 
   Com um ângulo de defle-
xão medindo 60°, os 100% 
do peso das cargas será apli-
cado no ponto de ancoragem 
da polia de desvio ou dire-
cional, isso pode ser compa-
rado ao ângulo crítico encon-
trado nas forças vetoriais ao 
amarrar e travar, já que todos 
os três ângulos são exata-
mente iguais e para calcular 
os ângulos de deflexão, exis-
te fórmulas matemáticas e a-
qui apresentamos uma fór-
mula que poderemos utilizar 
para calcular a quantidade 
de força que está sendo apli-
cada  ao desvio  ou no  ponto  

de ancoragem da polia dire-
cional durante a medição do 
ângulo de deflexão. 

 
 Até o momento, usamos qui-
logramas para representar 
as cargas nas ilustrações e 
como um quilograma é uma 
medida de massa, isso deve 
ser convertido em peso 
(Newtons) para calcular a 
força resultante corretamen-
te e sem margens para erros 
de cálculo. 
   F²= 2w² cos (180 - α defle-

xão) + 2w² 
   F= √F² 
   Onde: 
   F é a força resultante exer-
cida no desvio ou no ponto de 
ancoragem da polia direcio-
nal. 
   w é o peso da carga. 
   α é o ângulo em que a 
corda foi desviada de sua 
linha original. 
   Mas o assunto não acabou, 
podemos ainda calcular o 
ângulo de deflexão utilizando 
o fator percentual que pode 
ser usado para calcular a 
quantidade de força que está 
sendo aplicada ao desvio ou 
no ponto de ancoragem da 
polia direcional. 
   Podemos também medir o 
ângulo de uma polia de des-
vio ou direcional de duas ma-
neiras diferentes, aprenda 
antes e com simplicidade uti-
lize a que for mais fácil e com 
maior relevância para a con-
figuração específica com a 
qual deseja trabalhar, esta-
mos falando de dois métodos 
diferentes, ou seja, podemos 
trabalhara com a medição do 
ângulo de deflexão como 
também podemos utilizar o 
processo de medição do ân-
gulo incluído, lembre-se, a-
prenda, pratique e utilize 
com simplicidade o método 
mais fácil e relevante, vamos 
te ajudar a entender as dife-
renças, observe e entenda 
que um ângulo de deflexão é 
uma medida de quantos 
graus a corda foi desviada ou 
desviada de sua linha origi-
nal, estes ângulos sem duvi-
das alguma, serão mais fá-
ceis de estimar ao usar pe-
quenos desvios. 
   Enquanto o ângulo incluído 
deverá ser medido entre a 
seção da corda que passa 
pela polia de desvio ou dire-
cional, normalmente é mais 
fácil calcular este tipo de for-
ça  vetorial  angular  ao  usar  

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.eco.unicamp.br/images/posgraduacao/Processo_Seletivo_2022/EditalCursoEspecializacao2022_Final.pdf
https://www.eco.unicamp.br/images/posgraduacao/Processo_Seletivo_2022/EditalCursoEspecializacao2022_Final.pdf
https://www.eco.unicamp.br/images/posgraduacao/Processo_Seletivo_2022/EditalCursoEspecializacao2022_Final.pdf
https://www.eco.unicamp.br/images/posgraduacao/Processo_Seletivo_2022/EditalCursoEspecializacao2022_Final.pdf
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 03/13 - Norminha - Nº 649 - 11/11/2021 - ANO 13 - DESDE 18/08/2009 - Diretor Responsável: Maioli, WC - Comendador de Honra ao Mérito da SST – Registro Mte 51/09860 

Distribuição gratuita. Permitido imprimir no formato A3 para uso interno - Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 649 - 11/11/2021 - Fim da Página 03/13 

Norminha 649, 11/11/2021 
     A Fundacentro (Fundação 
Jorge Duprat Figueiredo de 
Segurança e Medicina do 
Trabalho) realiza consulta 
pública para subsidiar a ela-
boração de seu 2º Plano de 
Dados Abertos (PDA). Para 
participar, é preciso preen-
cher o formulário entre os 
dias 4 de novembro e 3 de 
dezembro.  
Os participantes podem clas-
sificar as bases de dados em 
três níveis de relevância: re-
levante, pouco relevante e ir-
relevante. A consulta abran-
ge a Biblioteca Virtual, o pla-
no de trabalho da área fina-
lística, a Vitrine de Projetos, 
relatório final de pesquisas, 
cronograma de cursos e e-
ventos e participação em 
grupos e comissões ínterins-
titucionais. Também há um 
campo aberto destinado a 
sugestões e comentários ge-
rais. 
   Transparência pública 
   O Decreto 8.777/2016 cri-
ou a Política de Dados Aber- 
 
 

Fundacentro realiza consulta pública 
sobre Inventário de Bases de Dados 

 
Formulário está disponível desde 4 de novembro a 3 

de dezembro 
 

tos do Poder Executivo Fede-
ral, que busca aprimorar a 
cultura de transparência pú-
blica e fomentar o controle 
social. As normas sobre  ela-
boração e publicação  de Pla-
nos de Dados  Abertos foram 
publicadas pela Resolução nº 
3, do Comitê Gestor da In-
fraestrutura Nacional de Da-
dos Abertos (CGINDA). 
   Todos os órgãos da Admi-
nistração Pública Federal Di-
reta, Autárquica e Fundacio-
nal devem disponibilizar suas 
bases de dados em formato 
aberto, de forma que seja 
possível livre acesso, utiliza-
ção, modificação e comparti-
lhamento das informações. 

 
   Participe da consulta públi-
ca da Fundacentro pelo for-
mulário. N 

Norminha 649, 11/11/2021 
 O Serviço Social da Indústria 
da Construção Civil no Esta-
do de Minas Gerais (Seconci-
MG) aderiu à Semana CAN 
PAT Construção 2021 (Cam-
panha Nacional de Preven-
ção de Acidentes na Indústria 
da Construção) e realizou o 
Dia Nacional de Segurança e 
Saúde nas Escolas, no dia 8/ 
10, no Centro de Formação 
Profissional Paulo de Tarso, 
em Belo Horizonte/MG. 
   Com apoio da diretora Pris-
cila Cangussu de Oliveira, a i-
niciativa alcançou 40 alunos 
das turmas de Aprendizagem 
Industrial em Pedreiro de E-
dificações e de Aprendiza-
gem Industrial em Instalação 
Elétrica Predial.  A ação foi 
realizada das 15h às 16h, em 
formato online. 
   A abertura foi feita pela pe-
dagoga Érica de Cássia San-
tos e a palestra foi proferida 
pela engenheira de Seguran-
ça e supervisora do Departa-
mento de Segurança no Tra-
balho  do  Seconci-MG,  An- 

Construção civil orienta 
estudantes de Minas Gerais 

sobre prevenção de acidentes 

 

 

dreia Kaucher Darmstadter. 
   Ao ressaltar a relevância da 
ação, que objetivou sensibili-
zar alunos e futuros traba-
lhadores/profissionais para a 
importância da prevenção de 
acidentes em qualquer ativi-
dade laboral, Andreia Kau-
cher explicou que a atividade 
marcava a celebração do Dia 
Nacional de Segurança e 
Saúde nas Escolas. 
   A engenheira de Seguran-
ça discorreu sobre as res-
ponsabilidades das empre-
sas e dos empregados e 
pontuou os principais riscos 
de acidentes na construção 
civil (queda de altura, choque 
elétrico e soterramento), 
chamando atenção também 
para os equipamentos de 
proteção individual. 
   Estudantes interagem com 
expositora 
   Os estudantes interagiram 
com Andreia Kaucher, que 
respondeu às perguntas e 
discutiu questões e situações 
relacionadas ao tema. 
   Para o estudante Itallo 
Luan Teixeira Felipe, do 2° 
ano do Ensino Médio, a pa-
lestra foi incrível. “Tiramos 
dúvidas e aprendemos ao 
mesmo tempo. Foi reforçada 
a importância de usar os E-
quipamentos de Proteção In-
dividual (EPIs) durante o tra-
balho na empresa”, disse, 
reforçando que os equipa-
mentos de proteção indivi-
dual servem para proteger a 
saúde e a segurança do tra-
balhador, evitando acidentes 
fatais. “Durante a palestra 
debatemos que algumas em-
presas disponibilizam os e-
quipamentos, mas muitos 
não cumprem com a Norma 
Regulamentadora nº 6, por 
não entenderem os riscos 
que podem causar”, decla-
rou. 
   Já o estudante Thiago Bap-
tista Cazassa, da Turma de 
Elétrica Predial, AIIEP35T-1, 
salientou que o assunto de-
veria ser mais abordado nos 
meios educacionais e profis-
sionais, a fim de instruir o 
máximo possível de pessoas, 
em busca de proporcionar, 
cada vez mais, ambientes se 

 

 
 

 
 

 

guros e saudáveis nas esco-
las e empresas. 
   Thiago Cazassa também e-
logiou a forma como a enge-
nheira Andreia Kaucher ex-
planou o tema, de forma sim-
ples e direta. “Superou mi-
nhas expectativas, por se 
tratar de um assunto amplo e 
complexo”, frisou, reforçan-
do a importância de uma fis-
calização mais rígida sobre 
os funcionários, exigindo e 
mostrando, na prática, a for-
ma correta de utilização dos 
EPIs, e explicando que, uma 
má utilização do equipamen-
to ou a ausência dele pode 
causar sérios problemas, 
tanto para a empresa, quanto 
para o funcionário. 
   Sucesso da iniciativa 
   “De forma singela, gostaria 
de agradecer pela oportuni-
dade que o Senai está nos 
disponibilizando, sempre 
empenhado em trazer um 
excelente conteúdo, com 
profissionais super capacita-
dos para o nosso melhor a-
prendizado. Já aguardo ansi-
osamente pela próxima pa-
lestra”, mencionou o estu-
dante Thiago Cazassa. 

   “Eu gostei muito da pales-
tra. A engenheira Andreia Ka-
uche explicou muito bem so-
bre a segurança no trabalho, 
detalhou e exemplificou, u-
sou memórias pessoais para 
exemplificar, que realmente 
te mostram a importância da 
segurança”, evidenciou o 
estudante Andrew Augusto 
Policarpo da Silva, da Turma 
Elétrica Predial AIIEP35T-1 
Senai. 
   Segundo Andrew da Silva, 
Andreia Kauchea explicou 
bem as responsabilidades do 
empregador e do empregado 
e teve um bom bate-papo 
com os participantes, bons 
comentários e ótimo desem-
penho na apresentação do 
tema da CANPAT Constru-
ção. “Superou as expectati-
vas de muitos participantes, 
a engenheira de segurança 
foi direta no assunto e mos-
trou sua importância e os pe-
rigos que podem ocorrer ca-
so as normas não sejam se-
guidas”, disse. 
   Todos os painéis estão dis-
poníveis no canal oficial da 
CBIC no YouTube. Assista! 

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 

http://www.norminha.net.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbg0SjC9-yAD4d4ux7awHag38HhoKYnzFQQGdvt7L0rrrmYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbg0SjC9-yAD4d4ux7awHag38HhoKYnzFQQGdvt7L0rrrmYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbg0SjC9-yAD4d4ux7awHag38HhoKYnzFQQGdvt7L0rrrmYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbg0SjC9-yAD4d4ux7awHag38HhoKYnzFQQGdvt7L0rrrmYA/viewform
https://www.kaefy.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=C6KJbV7oKJs
https://www.youtube.com/watch?v=C6KJbV7oKJs
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 649, 11/11/2021 
Para prestar homenagens ao 
Dia Nacional do Técnico de 
Segurança do Trabalho, o 
SINTEST/CE (Sindicato dos 
Técnicos de Segurança do 
Trabalho no estado do Ceará) 
estará realizando no próximo 
dia 26 de novembro, o XIII 
ENCONTRO ESTADUAL DOS 
TÉCNICOS E DAS TÉCNICAS 
DE SEGURANÇA DO TRABA-
LHO DO CEARÁ. 
   O evento será realizado no 
SINDISAúDE, que fica na Rua 
Padre Mororó, 670, Centro 
de Fortaleza/CE. 
   PROGRAMAÇÃO: 
   8 H – CREDENCIAMENTO / 
COFFEE BREAK 
   8H30 – MESA DE ABERTU-
RA 
   09 H – CASE 1 
   A HISTÓRIA DO SINTESTCE 
– 34 ANOS 
   José Teles – Tst – Diretor 
Do Sintestce 
 
    

   09H 25 – CASE 2 
   FENATEST – O QUE É E 
QUAL A SUA IMPORTACIA 
PARA OS TRABALHADORES 
TSTs? 
   Hildemar de Jesus – Tst - 
Presidente Fenatest 
   09H50 – CASE 3 
   O QUE É O CEREST? ATU-
AÇÃO DO TST NA VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE DO TRABALHA-
DOR 
   Eliane Mara Tavares Macê-
do – Gerente CEREST esta-
dual / 
   Francisco. Bonavides de 
Souza – TST CEREST Esta-
dual 
   10H15 – CASE 4 
   ESCOLA ESTADUAL DE EN-
SINO PROFISSIONALIZANTE 
JOAQUIM NOGUEIRA – XIII 
SIPAT 
   Estudantes do curso de Se-
gurança do Trabalho – coor-
denação Prof. Júlio Cesar / 
Thiago Jota 
 

XIII Encontro Estadual dos Técnicos e das 
Técnicas de Segurança do Trabalho do Ceará 

 
Organização é do SINTEST/CE e será no dia 26 de Novembro em Fortaleza/CE 

no SINDISAÚDE - Rua Padre Mororó, 670, das 8 às 12 horas. 

   10H40 – CASE 5 
   REFORMA TRABALHISTA, 
QUAIS OS IMPACTOS PARA O 
TRABALHADOR, NOS QUESI-
TOS DIREITOS E AMBIENTE 
DE TRABALHO? 
   GETRIN / TRABALHO SEGU-
RO / TRT7 
   11H05 – CASE 6 
   AS ATUALIZAÇÕES DAS 
NRs, QUAIS SEUS IMPACTOS 
PARA O MUNDO DO TRA-
BALHO? 
   Dra. Vitória Márcia Araújo 
Amâncio - Engª Eletricista, 
Especialista em Eng. de Seg. 
do Trabalho, AFT/MTP apo-
sentada. 
   11H30 – CASE 7 
   RESPONSABILIDADE CIVIL 
E CRIMINAL DO EMPREGA-
DOR E EMPREGADO. 
   Dr. Hugo Victor – Advogado 
especialista em direitos tra-
balhista/previdenciário. 
   11H55 – ENCERRAMENTO 
   INSCRIÇÕES. N 

Norminha 649, 11/11/2021 
Excesso de reuniões, mensa-
gens e telefonemas constan-
tes fora do horário de traba-
lho e extensão habitual da 
jornada, problemas agrava-
dos com o teletrabalho, con-
tinuarão permeando a reali-
dade daqueles que desem-
penham suas funções de ca-
sa ou atuam no modelo hí-
brido. “Esses problemas têm 
se tornado cada vez mais co-
muns nos últimos anos e re-
cebemos muitas reclama-
ções de agendas tomadas 
por reuniões, exigências para 
o trabalhador abrir a câmera 
durante os encontros virtuais 
e extensão constante de jor-
nada além dos limites pre-
vistos em lei. As empresas 
podem ser alvo da chamada 
rescisória indireta, prevista 
no artigo 483 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CL 
T). Neste caso, o trabalhador 
aciona a Justiça para pedir o 
desligamento da empresa 
por justa causa e pleiteia 
uma indenização, com o di-
reito de receber suas verbas 
rescisórias como se fosse 
demitido”, pontua o advoga-
do especialista em Compli-
ance André Costa. 
   A quebra de contrato fica 
configurada quando há uma 
extrapolação habitual da jor-
nada, que tem um limite im-
posto pela Constituição Fe-
deral no seu artigo 7º, e pelo 
excesso de carga de traba-
lho. “A CLT estabelece que 
os empregadores não podem 
exigir serviços superiores às 
forças de seus colaborado-
res, contrários aos bons cos-
tumes ou alheios ao contra-
to”, explica o advogado. 
   Outro ponto que vem cau-
sando problemas jurídicos 
para os empregadores é a e- 
 
 
 

 
Mesmo com funcionário em 
home office, empresas não 
podem descumprir regras 

previstas na CLT 
(Foto: Depositphotos) 

xigência de que o colabora-
dor abra a câmera durante as 
reuniões. “As empresas não 
podem fazer essa exigência 
porque isso pode representar 
uma violação do direito à pri-
vacidade e intimidade do tra-
balhador, previsto no artigo 
5º da Constituição. Essa pre-
servação tem que ser olhada 
de perto porque o funcionário 
está na privacidade do seu 
lar e tem um novo conjunto 
de particularidades neste no-
vo cenário que deve ser ob-
servado. Ele não pode ser o-
brigado a abrir sua câmera e 
mostrar o interior da sua pró-
pria casa para os outros fun-
cionários, chefes ou agentes 
externos. Por isso é impor-
tante que as companhias cri-
em ajustes e normas para 
cobrir essas questões”, com-
pleta. 
   Costa explica que há limi-
tes no home office e que, 
mesmo com a reforma tra-
balhista, a convenção coleti-
va não se sobrepõe à Cons- 
tituição Federal. “A Constitui- 

Trabalhador pode 'demitir' empresa 
por excessos no home office 

 
Ação judicial garante ao colaborador o recebimento de verbas 

rescisórias e indenização 

ção limita a jornada e com-
bate os excessos. Não dá pa-
ra pedir para a pessoa tra-
balhar 12, 14 e 16 horas por-
que ela está em casa. Nem é 
possível permitir que ela tra-
balhe fora dos limites da sua 
jornada”, afirma o advogado. 
   O especialista explica que 
esses excessos podem ser 
comprovados por meio de 
prints de agenda, testemu-
nhas, gravações e mensa-
gens trocadas via e-mail ou 
aplicativo de mensagens. “Se 
você tem uma jornada diária 
contratual de 8 horas e forem 
habitualmente marcadas de-
zenas de reuniões, uma ad-
jacente à outra, de modo que 
você não possa comer, ir ao 
banheiro da sua própria casa 
e tenha que se estender até 
altas horas da noite, por e-
xemplo, há uma exigência 
superior às forças do funcio-
nário, contrária aos bons cos-
tumes e mesmo ao próprio 
contrato de trabalho deste 
empregado”, explica. 

N 

 
André Costa é advogado 

especialista em Compliance 

 

tudo constatou que os efeitos 
do trabalho noturno come-
çam após uma certa dose de 
exposição. O aumento da 
pressão arterial sistólica, da 
pressão arterial diastólica e a 
ocorrência de hipertensão 
foram associados a indiví-
duos que trabalhavam mais 
de 4 noites por quinzena. 
   Já os profissionais que tra-
balharam à noite por mais de 
9 anos apresentaram, em 
média, níveis de pressão ar-
terial mais elevados, em 
comparação com aqueles  

Divulgue sua empresa em nossas edições e 
leve seu produto/serviço ao conhecimento de 

+ de 4 milhões de profissionais! 

Norminha 649, 11/11/2021 
Associação entre o tempo 
em atividade de trabalho no-
turno e hipertensão, pressão 
arterial sistólica e pressão 
arterial diastólica é tema de 
artigo de pesquisa publicado 
pela Revista Brasileira de 
Saúde Ocupacional (RBSO). 
   Segundo dados apresenta-
dos no artigo “Trabalho no-
turno e pressão arterial: um 
estudo com foco nas doses 
de exposição”, vários efeitos 
negativos à saúde são reco-
nhecidos como relacionados 
ao horário de trabalho notur-
no. A ocorrência de hiperten-
são está entre os que me-
recem destaque, por sua 
crescente prevalência e por 
ser um fator determinante 
para o desenvolvimento de 
outras doenças cardiovascu-
lares. 
   Realizado com 893 profis-
sionais de enfermagem, o es 
 
 

que trabalharam à noite por 9 
anos ou menos. 
   Para as autoras do estudo, 
existe a “necessidade de a-
tenção aos trabalhadores no-
turnos, que enfrentam os 
prejuízos biológicos e psicos-
sociais associados aos es-
quemas de trabalho. Estraté-
gias eficazes de melhoria da 
saúde para esses trabalhado 
res devem ser expandidas, 
levando em consideração 
critérios cronobiológicos nas 
intervenções.” 

N 

Efeito de trabalho noturno em profissionais de 
enfermagem é tema de artigo da RBSO 

 
Profissionais podem apresentar problemas de saúde 

associado ao turno de trabalho 

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 

http://www.norminha.net.br/
http://www.sintestce.org.br/2021/11/xiii-encontro-estadual-dos-tecnicos-e.html
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.scielo.br/j/rbso/a/rsnt3PdjwZ4ymr5PRTTCDsm/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/rsnt3PdjwZ4ymr5PRTTCDsm/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/rsnt3PdjwZ4ymr5PRTTCDsm/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/rsnt3PdjwZ4ymr5PRTTCDsm/?lang=pt
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Sofia Jucon está na final do Troféu Seriema, na Modalidade Imprensa 
Lançado pelo Crea Goiás em 2001, o Prêmio Crea Goiás de Meio Ambiente este ano será realizado no dia 

18 de novembro de forma híbrida e tem em sua final artigo da jornalista Sofia Jucon, colaboradora de 
Norminha, cujo artigo foi publicado na íntegra em nossa edição 598 de 19/11/2020 

 
Sofia Jucon 

Norminha 649, 11/11/2021 
    O Artigo/projeto: “25 dicas 
ambientais para os gestores 
municipais que vão assumir 
em 2021” estão entre os três 
indicados para o Troféu Seri-
ema, na Modalidade Impren-
as de 2021. 
   O projeto é da Jornalista 
Sofia Jucon do Portal de No-
tícias Canal Ecowords e cola-
boradora de Norminha. 
  O artigo foi publicado, na ín-
tegra, em nossa edição 598 
de 19 de novembro de 2020. 
   A solenidade de premiação 
acontecerá no dia 18 de no-
vembro de 2021 e que, em 
razão da pandemia do corona 
vírus, o evento este ano a-
contecerá de forma híbrida. A 
solenidade será transmitida  

'Austin Design Week' reconhece projeto de design 
em prol de coletores de açaí brasileiros 

Norminha 649, 11/11/2021 
  O Austin Design Week é um 
evento voltado ao design e a-
contece anualmente no Te-
xas/EUA. Em sua sexta edi-
ção está acontecendo desde 
8 à 12 de novembro, reunin-
do disciplinas criativas como 
design gráfico, arquitetura, 
design digital e moda para 
discutir como as comunida-
des podem ser aperfeiçoa-
das e conta uma série de 
workshops, tours de estúdio, 
painéis, palestras, eventos 
interativos de designers, a-
gências e marcas. Entre os 
projetos selecionados para a 
edição de 2021 está o de-
senvolvido em conjunto entre 
coletores de açaí e designers 
polonesas no norte do Brasil.  
   A apresentação “Black 
Gold - Design project in the 
Amazon rainforest”* apre-
senta a iniciativa que surgiu 
a partir da fundação “The 
Spirit of Poland”, criada pe-
las designers Monika Brau-
tsch e Dorota Kabala, com o 
objetivo de melhorar as con-
dições de segurança dos tra-
balhadores, por meio de e-
quipamentos que respeitam 
o contexto local e as habili-
dades dos profissionais no 
dia a dia. A apresentação a-
contece  de  maneira  online  

a partir de Goiânia e poderão 
estar presentes na solenida-
de, presencialmente, apenas 
um representante de cada 
trabalho indicado. 
   O TROFÉU SERIEMA 
   Lançado pelo Crea Goiás 
em 2001, o Prêmio Crea Goi-
ás de Meio Ambiente foi pio-
neiro no Estado de Goiás no 
reconhecimento de práticas 
de toda sociedade, que gera-
ram e geram uma rica refle-
xão sobre o desenvolvimento 
sustentável no Brasil.  
   A narrativa da história do 
Prêmio é uma narrativa de 
sucesso e credibilidade. Des-
de seu nascedouro o Prêmio 
trouxe um conceito sólido 
entendendo que a Engenha-
ria e as Geociências estão 
amplamente aplicadas em 
todas as atividades huma-
nas, além de serem propul-
soras de inovações e tecno-
logias, influenciando e enga-
jando os mais diversos seto-
res da sociedade. 
   Se o Desenvolvimento Sus- 

 
Projeto desenvolvido por designers polonesas na região amazônica está 

entre os destaques do evento que acontece em novembro deste ano 

HOJE 11 de Novembro, às 
11h e pode ser assistida gra-
tuitamente**. 
   Desenvolvimento do proje-
to 
   Em 2016, o Instituto Peabi-
ru, uma organização que tra-
balha na área da sociobio-
diversidade, entre outras, 
publicou um relatório de pes-
quisa sobre peconheiros - 
que são coletores de açaí na 
floresta amazônica. De acor-
do com a pesquisa, cerca de 
90% dos peconheiros sofre-
ram algum acidente de tra-
balho na atividade da coleta. 
Uma equipe de designers po-
lonesas e brasileiras encon-
trou o relatório durante sua 
pesquisa e contatou os auto-
res da publicação. Os dados 
do relatório  possibilitaram  à 

tentável é aquele que alinha 
a qualidade de vida ao de-
senvolvimento econômico 
socialmente justo e ambien-
talmente correto e; Se a bus-
ca por soluções sustentáveis 
está vinculada ao avanço da 
engenharia; A premiação 
vem reconhecer e valorizar 
estas ações de toda socieda-
de, que buscam por soluções 
sustentáveis acreditando que 
a engenharia e as geociên-
cias estão em todas essas 
ações. 
   Em sua trajetória, o Prêmio 
já recebeu a inscrição de 
mais de 1000 trabalhos e, 
em todo seu processo envol-
veu, em suas comissões jul-
gadoras, centenas de profis-
sionais especializados na á-
rea socioambiental, premi-
ando e consagrando mais de 
uma centena de iniciativas. 
   O TROFÉU SERIEMA  
  A Seriema, bela ave da re-
gião central do Brasil desta-
ca-se por sua capacidade de 
adaptação e sobrevivência. 

equipe começar a trabalhar 
em conjunto com as comuni-
dades em soluções para di-
minuir os riscos de acidentes 
enfrentados pelos coletores 
de açaí por meio da implan-
tação de equipamentos ino-
vadores de segurança pes-
soal. 
   Em 2017 aconteceu o pri-
meiro workshop onde foram 
criados os primeiros protóti-
pos para serem testados. A-
provados pelos coletores, a-
pós uma série de novos 
testes e mudanças em 2018-
2020, os produtos resultan-
tes foram batizados pelas 
designers como "Kit dos Pe-
conheiros", que inclui uma 
lista de equipamentos de se-
gurança, entre eles o protetor 
de antebraço(com luva e sem 

Com seu canto peculiar a Se-
riema encanta por sua capa-
cidade de transpor e romper 
com o processo natural do 
prognóstico sombrio e se 
restaurar, mostrando o cami-
nho de soluções às mudan-
ças, como quer mostrar o 
Prêmio.  
   Este conceito foi traduzido 
artisticamente e deu forma 
de traços lisos e harmônio-
sos da estatueta que se tor-
nou a identidade da premia-
ção: O Troféu Seriema. 
   O Troféu Seriema é entre-
gue há 19 anos aos vence-
dores, reconhecendo o méri-
to de ações que se destaca-
ram pela excelência de suas 
contribuições na preserva-
ção, recuperação, defesa e 
conservação do meio ambi-
ente, na melhoria da quali-
dade de vida, estimulando a 
consciência socioambiental 
para a construção de uma 
sociedade mais justa, prós-
pera e sustentável. 

N 

luva), cinto multifuncional, 
bainha, laço e o laço com 
gancho e pulseira. 
   Para Dorota Kabala, a pes-
quisa de campo e o acom-
panhamento das atividades 
foram fundamentais para o 
desenvolvimento do projeto e 
das soluções para melhorar 
as condições de trabalho dos 
peconheiros. "Nosso foco 
principal foi melhorar a segu-
rança, sem interferir na dinâ-
mica da atividade, que envol-
ve escalar as frágeis palmei-
ras, cortar os cachos das fru-
tas, deslizar com as frutas 
colhidas em árvores escorre-
gadias... Tudo isso, nas 
condições mutáveis da flo-
resta tropical”, afirma a de-
signer da fundação e do es-
túdio “We desing for physical 
culture” especializado em 
design para esportes. 
   Segundo Monika Braun-
tsch, um dos principais com-
promissos do projeto foi de-
senvolver equipamentos de 
proteção utilizando técnicas 
de design, sem deixar de 
respeitar os métodos tradi-
cionais de coleta do açaí. “A 
experiência e tradição locais 
foram combinadas com uma 
abordagem de design profis-
sional. As soluções selecio-
nadas  foram  desenvolvidas  

 
Norminha 649, 11/11/2021  
  O salário-maternidade é um 
benefício, pago pelo INSS, 
que permite as mães ficarem 
afastadas do serviço para o 
período pós-parto ou pós-a-
doção.   
   É de pouca divulgação, en-
tretanto, que as mães de-
sempregadas também têm 
direito ao salário-maternida-
de. 
   Sim! As mães desempre-
gadas, que preencherem os 
requisitos de carência e qua-
lidade de segurada na data 
de nascimento do filho, abor- 
to não criminoso, adoção ou 
guarda judicial para fins de 
adoção, tem direito ao salário 
 
 
 
 

por nossa equipe visando a-
tender aos padrões de segu-
rança e resistência. Vale res-
saltar que todos os nossos 
produtos são sustentáveis e 
amigáveis à natureza da flo-
resta amazônica”, explica a 
designer da fundação e da 
empresa KAFTI, que apoiou o 
desenvolvimento do projeto. 
   Novas parcerias 
   Com os protótipos testados 
e aprovados pelo coletores 
de açaí, as designers bus-
cam hoje novas parcerias 
com empresas ligadas ao se-
tor e que invistam em meios 
de combater os altos núme-
ros de acidentes de trabalho. 
"Nosso objetivo é encontrar 
ONGs  ou  parceiros  que atu- 

maternidade durante 120 
dias. 
   Ou seja, a mãe precisa es-
tar contribuindo com a Pre-
vidência ou estar dentro de 
um prazo que, ainda sem 
contribuir, garante os direitos 
previdenciários. Esse prazo é 
chamado de "período de gra-
ça", o qual irá variar depen-
dendo do tipo de segurada, 
do tempo de contribuição e 
se foi demitida. 
   As seguradas contribuinte 
individual, especial e faculta-
tiva, devem ter pelo menos 
10 meses de contribuição ao 
INSS antes de solicitar o be-
nefício. 
   Quem perder a qualidade 
de segurada precisará con-
tribuir por pelo menos 05 
meses antes do parto para 
ter direito ao salário-mater-
nidade. N 
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em na região e que tenham 
expertise em produzir e co-
mercializar, a valores acessí-
veis, o Kit dos Peconheiros. 
Estes produtos têm potencial 
para melhorar as condições 
de trabalho destes profissio-
nais, reduzindo o número de 
acidentes", afirma Monika. 
   Para assistir à apresenta-
ção Black Gold - Design pro-
ject in the Amazon rainforest 
faça sua inscrição gratuita a-
través do link: 
https://www.eventbrite.com/
e/adw21-black-gold-a-
design-case-study-in-the-
amazon-rainforest-tickets-
172795655457  

N 
 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Norminha/Arquivos/Norminha598_Novembro_C_2020.pdf
http://www.norminha.net.br/Norminha/Arquivos/Norminha598_Novembro_C_2020.pdf
http://www.norminha.net.br/Norminha/Arquivos/Norminha598_Novembro_C_2020.pdf
https://www.eventbrite.com/e/adw21-black-gold-a-design-case-study-in-the-amazon-rainforest-tickets-172795655457
https://www.eventbrite.com/e/adw21-black-gold-a-design-case-study-in-the-amazon-rainforest-tickets-172795655457
https://www.eventbrite.com/e/adw21-black-gold-a-design-case-study-in-the-amazon-rainforest-tickets-172795655457
https://www.eventbrite.com/e/adw21-black-gold-a-design-case-study-in-the-amazon-rainforest-tickets-172795655457
https://www.eventbrite.com/e/adw21-black-gold-a-design-case-study-in-the-amazon-rainforest-tickets-172795655457
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 649, 11/11/2021 
A Marfrig anunciou no último 
dia 03/11 campanha para 
contratação de PcD (Pessoas 
com Deficiência) para a uni-
dade em Promissão (SP). 
   As vagas estão disponíveis 
para atuar em áreas admi-
nistrativas e operacionais, e 
os candidatos selecionados 
terão como benefícios vale-
alimentação, restaurante in-
terno, transporte fretado, as-
sistência médica, assistência 
odontológica, PPR, convênio 
farmácia e seguro de vida. 
   Em parceria com o Posto 
de Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT), a companhia orga-
nizou a ação para realizar as 
entrevistas. Os candidatos 
interessados precisam com-
parecer em 11 e 12 de no-
vembro,  a partir  das 9h,  na  

 

Marfrig promove campanha de 
inclusão de talentos para 

contratação de PcD em Promissão 
Rua Olavo Bilac, 640, Centro, 
no Paço Municipal, na cidade 
de Lins, a poucos quilô-
metros de Promissão. É ne-
cessário levar currículo e do-
cumentos pessoais. 
   Inaugurada em 2002, a 
unidade da Marfrig em Pro-
missão se orgulha de fazer 
parte da história de cresci-
mento da cidade, disse a em-
presa. A planta gera mais de 
2,3 mil empregos diretos, 
além de apoiar produtores e 
comunidades locais. 
   “A Marfrig acredita no po-
der da inclusão e, em par-
ceria com o PAT, planejamos 
essa ação. Esperamos que 
estas oportunidades deixem 
o nosso time ainda mais 
completo", disse o gerente 
de RH da Marfrig, Jairo Agos-
ta, em nota. N 

Terceirização no setor elétrico é 
foco de artigo publicado na RBSO 

 
Norminha 649, 11/11/2021 
        Pesquisadores analisam os impactos da terceirização na 
precarização do trabalho e na segurança dos trabalhadores do 
setor de distribuição de energia elétrica. Artigo de pesquisa 
está na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO). 
   O estudo avaliou 58 processos judiciais trabalhistas, entre-
vistou sete eletricistas de empresas terceirizadas e apurou um 
caso de acidente fatal, com base em análise documental da 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), do laudo do en-
tão Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
   Constatou-se que fatores como jornada de trabalho extensa, 
baixos salários, más condições de trabalho, equipes reduzidas 
e falta de supervisão são importantes para caracterizar a pre-
cariedade que coloca em risco a integridade física e mental 
dos trabalhadores terceirizados. 
   Também se observou que, apesar da periculosidade desse 
tipo de atividade, não se pratica o direito reservado a todo as-
salariado de se recusar a fazer um trabalho que coloque a sua 
vida em risco. N 

ABNT publicou 
recentemente novas 

normas para calçados 
de segurança 

Norminha 649, 11/11/2021 
     Atenção! A ABNT publicou 
recentemente novas normas 
para calçados de segurança. 
Confira: 
   ABNT NBR ISO 22568-1 – 
Protetores de pernas e pés – 
Requisitos e métodos de en-
saios para componentes de 
calçados – Parte 1: Biqueiras 
metálicas 
   ABNT NBR ISO 22568-2 – 
Protetores de pernas e pés – 
Requisitos e métodos de en-
saios para componentes de 
calçados – Parte 2: Biqueiras 
não metálicas 
   ABNT NBR ISO 22568-3 – 
Protetores de pernas e pés – 
Requisitos e métodos de en-
saios para componentes de 
calçados – Parte 3: Palmilhas 
metálicas resistentes à per-
furação 
   As normas estão disponí-
veis para compra no site AB 
NT Catálogo. N 

Mercado Mundial: uma janela de oportunidades para o Brasil 
Norminha 649, 11/11/2021 
Por *Raul Casanova Junior 
      Na semana de 26 a 29 de 
outubro de 2021, a ANIMA-
SEG, com seu projeto de pro-
moção das exportações bra-
sileiras de EPIs “Brazilian Sa-
fety”, que conta com o apoio 
da Apex-Brasil, participou da 
Feira A+A, em Dusseldorf na 
Alemanha. 
   Essa é a maior feira de EPIs 
do mundo e nesta edição, 
que marcou a retomada das 
feiras presenciais, contou 
com 1.204 expositores de 56 
países e 25 mil visitantes 
provenientes de todo o mun-
do em 10 pavilhões de expo-
sição. 
   A ANIMASEG esteve pre-
sente com um estande de 
100 m2, onde seis de nossos 
associados apresentaram 
seus produtos e serviços, re-
presentando o Brasil diante 
dos grandes produtores e 
compradores mundiais. 
   Tivemos a oportunidade de 
ter contato com os grandes 
players mundiais e verificar a 
potencialidade de nossos pro 
 
 
 

 

dutos nesses mercados, fa-
zendo contatos com empre-
sas fornecedoras de insu-
mos, criando laços comer-
ciais, verificando tendências 
e oportunidades. 
   Janela de Oportunidades 
   Surpreendeu-nos, entre-
tanto, a ausência de exposi-
tores e visitantes chineses, 
sempre em grande maioria 
em edições anteriores, o que 
levou as empresas europeias 
a buscarem alternativas à 
China. 
   Também nos causou certa 
surpresa o comportamento 
dos visitantes e representan-
tes de empresas europeias, 
que ao invés de enxergarem 
o Brasil apenas como merca-
do consumidor aos seus pro-
dutos, como o habitual nos 
contatos de aproximação, 
buscavam formas de entrar 
no mercado brasileiro, mas 
como alternativa ao forneci-
mento de EPIs. 
   Entre as várias manifes-
tações desses comerciais, 
configurou-se a decepção 
com  o  comportamento  dos 

países asiáticos, em especial 
a China, durante a pandemia 
quando limitaram suas ex-
portações e aumentaram 
seus preços, deixando os cli-
entes literalmente “na mão”. 
   Separação do Reino Unido 
da Europa 
   Surpreendeu-nos, tam-
bém, o comportamento dos 
países europeus com relação 
ao Brexit, expressando o 
sentimento de exclusão do 
Reino Unido do “time”. 
   Ponto de inflexão da eco-
nomia 
   Assim, conforme nosso en-
tendimento, estamos em um 
ponto de inflexão da econo-
mia da globalização. 
   Por outro lado, avaliando 
que não existem muitas op-
ções para os europeus, abre-
se uma grande janela de o-
portunidades aos produtos 
brasileiros, em especial para 
os EPIs. 
   Acreditamos que a mesma 
tendência deve ocorrer em 
outros mercados, como de 
nossos vizinhos e o próprio 
Brasil, que vinham se abaste 

cendo de produtos asiáticos e 
tendem a mudar suas estra-
tégias, pelo menos, diversifi-
cando seus fornecedores. 
   Vamos aproveitar essa o-
portunidade? Ou vamos con-
tinuar dormindo em berço es-
plêndido? 

N 
*Raul Casanova Júnior é 
Engenheiro Eletrônico e 

Administrador de Empresas, 
com trajetória profissional no 

setor de Equipamento de 
Proteção, em especial, de 

EPI. É o atual Diretor 
Executivo da ANIMASEG 
(Associação Nacional da 
Indústria de Material de 

Segurança e Proteção ao 
Trabalho), onde atua desde 

1993, e Diretor Executivo da 
ABRASEG, entidade que 

reúne importadores e 
distribuidores de 

equipamentos de proteção, 
desde 1995. É também 

Superintendente do Comitê 
Brasileiro de Equipamento 

de Proteção Individual – 
ABNT/CB-32, gestão 2020-

2022. 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.abntcatalogo.com.br/
https://www.abntcatalogo.com.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Norminha 649, 11/11/2021 
A preocupação com as ações 
de prevenção de acidentes 
de trabalho sempre esteve 
entre um dos assuntos mais 
falados, no meio corporativo. 
E esse é um tema que não 
deve sair de pauta, já que um 
ambiente seguro garante a 
saúde e integridade, tanto fí-
sica como mental, dos traba-
lhadores. 

   No contexto do nosso país, 
faz-se ainda mais necessário 
reforçar tal tema, já que a 
cada ano, em média 700 
pessoas sofrem algum tipo 
de acidente de trabalho. Esse 
é um dado levantado pela 
Previdência Social e pelo Mi-
nistério do Trabalho. 
   Ou seja, podem existir mui-
tos outros casos de aciden-
tes não registrados, tornando 
essa realidade ainda mais 
assustadora. 
   Deve-se ressaltar, tam-
bém, que a maioria dos bra-
sileiros passam, em média, 
oito horas por dia no am-
biente de trabalho. O tempo 
que a jornada de trabalho du-
ra, demonstra como é essen-
cial medidas, nesses locais, 
que priorizem a atenção com 
a qualidade de vida dos fun-
cionários. 
   Desse modo, medidas de 
segurança no trabalho são 
indispensáveis, visto que ga-
rantem a prevenção de ris-
cos, os quais resultam em 
acidentes, doenças ocupa-
cionais e até a morte de pes-
soas. 
   Pensando nessa relevân-
cia, neste post, descubra 
quais são as principais medi-
das de prevenção aos aci-
dentes e saiba quais ações 
tornam o ambiente da em-
presa mais seguro. 
  Acompanhe os tópicos des-
te post: 
   - Importância da seguran-
ça no trabalho 
   - Principais medidas de 
prevenção 
   - Ações que tornam o am-
biente seguro 

   Importância da segurança 
no trabalho 
   A prevenção de acidentes 
de trabalho é de grande im-
portância, não só para o fun-
cionário, como para a em-
presa. 
   Se de um lado o colabora-
dor consegue exercer suas 
atividades com mais saúde, 
disposição e livre de riscos 
de  acidentes,  que  podem 
 

 

comprometer sua saúde ou, 
em casos mais graves, a pró-
pria vida; por outro lado, as 
empresas alcançam vanta-
gens. 
   Isso porque, organizações 
que se preocupam com o 
bem-estar de seus funcioná-
rios, conseguem alcançar 
maior produtividade, já que 
reduzem os afastamentos 
por atestados médicos e de-
senvolvem equipes mais mo-
tivadas e satisfeitas. 
   Assim, boas práticas de 
prevenção têm vantagens 
para todos os envolvidos na 
rotina de trabalho. 
   Agora, entenda quais são 
as principais medidas de 
prevenção de acidentes de 
trabalho, que devem ser ado-
tadas. 
   Principais medidas de pre-
venção 
   – Entregar a toda equipe e 
incentivar o uso de EPIs 
   Os EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) fazem 
parte das principais medidas 
de segurança e, por isso, a 
NR 06 deixa claro que a em-
presa deve fornecer tais e-
quipamentos para a sua e-
quipe. 
   Como cada atividade irá e-
xercer um nível de risco, é 
importante avaliar quais EPIs 
são essenciais no negócio, 
de acordo com o ramo atu-
ante. 
   Sem falar que é preciso 
deixar claro para os funcio-
nários a necessidade de uti-
lização e manutenção desses 
materiais, listando riscos da 
não utilização, como os pro-
blemas com perda da audi-
ção  em  locais  barulhentos, 

Prevenção de acidentes do trabalho: 
Ações para um ambiente mais seguro 

sem o uso de protetores au-
riculares. 
   – Ter pessoas destinadas a 
promover a prevenção 
   Toda empresa deve desig-
nar pelo menos um funcioná-
rio para verificar as questões 
de segurança, já que isso é 
obrigatório. Para algumas 
empresas, a CIPA – Comis-
são Interna de Prevenção de 
Acidentes – não pode faltar. 
Isso irá depender da quanti-
dade de funcionários que o 
negócio possua. 
   A formação de uma comis-
são ou a capacitação de um 
profissional, nesse sentido, 
ajuda a garantir a identifica-
ção de riscos, elaboração de 
ações de prevenção, divulga-
ção de medidas preventivas 
na empresa e, consequente-
mente, a melhorar a segu-
rança no trabalho. 
   – Monitorar os ambientes 
   Uma das ações de preven-
ção aos riscos é o monito-
ramento constante nos espa-
ços de trabalho. 
   Assim, é fundamental ins-
pecionar rotineiramente as 
instalações, máquinas e e-
quipamentos, a fim de tomar 
decisões antecipadas, antes 
de um eventual acidente. 
   Nessa tarefa, uma boa prá-
tica é estabelecer prazos pa-
ra manutenções, respeitar as 
orientações dos fabricantes 
das máquinas e equipamen-
tos utilizados, sem falar na 
atenção de isolar e sinalizar o 
local, antes de realizar tais 
procedimentos. 
   Ações que tornam o ambi-
ente seguro 
   Agora que você conheceu 
as principais medidas de se-
gurança, listamos algumas 
ações simples, mas que são 
eficazes para manter o am-
biente de sua empresa segu-
ro: 
   – Oriente constantemente 
sobre o uso de EPIs; 
   – Evite brincadeiras e dis-
trações durante o expedien-
te; 
   – Não faça e não permita 
que outra pessoa faça impro-
visos com ferramentas; 
   – Oriente os novos colabo-
radores sobre os riscos da 
função, fortemente; 
   – Priorize a limpeza e or-
ganização dos ambientes; 
   – Organize os horários e e-
vite fazer atividades com 
pressa; 
   – Deixe os locais de cir-
culação de pessoas comple-
tamente livres; 
   – Oriente a equipe a man-
ter  a  postura,  tirar  pausas  

entre as atividades e praticar 
alguma atividade física no 
dia a dia; 
   – Verifique se a iluminação 
dos ambientes está adequa-
da – nem a mais nem menos. 
   Por fim, porém fundamen-
tal, busque sempre por trei-
namentos e capacitação de 
toda equipe. Com certeza, o 
valor investido em treina-
mentos eficazes, que ajudem 
a propagar a prevenção, é 
muito mais econômico do 
que os gastos com acidentes 
de trabalho. 
   Além disso, esse é um as-
sunto sensível, já que envol-
ve algo muito maior: o prin-
cipal propulsor do negócio, 
os colaboradores. Portanto, 
eduque sua equipe, consci-
entize o time em relação aos 
riscos que as atividades da 
empresa podem apresentar, 
mostrando quais são as pos-
sibilidades de prevenção 
nesse cenário. 
   Desse modo, todas essas 
ações, se aplicadas de ma-
neira responsável, tornarão o 
ambiente mais seguro e pro-
dutivo, beneficiando a produ-
tividade do negócio e a saúde 
e segurança dos funcioná-
rios. 
   E se precisar de ajuda com 
treinamentos, conheça as 
palestras da Realizarte. Tra-
balhamos com a capacitação 
e desenvolvimentos dos tra-
balhadores, fortalecendo a 
cultura da segurança na sua 
empresa de uma maneira to-
talmente diferente. N 

REALIZARTE 

Contestações do 
FAP 2021 devem 

ser realizadas 
até o dia 30 de 

novembro 
Norminha 649, 11/11/2021 
A consulta pode ser feita nos 
sites do Ministério do Tra-
balho e Previdência, na ses-
são de Saúde e Segurança do 
Trabalhador: 
   https://bit.ly/3EeUNMv – e 
da Receita Federal do Brasil: 
   gov.br/receitafederal. 

N 

 

Fundacentro ultrapassa mais de 
10 mil alunos capacitados de 

norte a sul do país 

 
Cursos EAD estão disponíveis na plataforma EV.G de forma 

gratuita, contínua e para qualquer interessado 

Norminha 649, 11/11/2021 
         Durante a pandemia da 
Covid-19, a Fundacentro 
buscou iniciativas e ações 
para continuar a difundir co-
nhecimentos que versam so-
bre a Segurança e Saúde no 
Trabalho – SST.  
   Para disseminar disciplinas 
para os profissionais e estu-
dantes da área de SST e tam-
bém alcançar o público em 
geral, a instituição disponibi-
liza cursos na modalidade 
EAD, utilizando a plataforma 
EV.G/Enap, de maneira contí-
nua. Essa alternativa permite 
que o interessado possa se 
inscrever a qualquer mo-
mento e realizar o curso de 
sua escolha.  
   A disponibilização de cur-
sos EAD na plataforma EV.G, 
pela Fundacentro, teve início 
em dezembro de 2020. Des-
de então, a instituição alcan-
çou alunos em 1.400 municí-
pios, espalhados pelas 27 u-
nidades federativas do Bra-
sil. Para a Fundacentro, ofe-
recer formação a distância é 
fundamental para tornar a-
cessível os cursos de SST a 
todos os públicos, sobretudo 
àquelas que não vivem nos 
grandes centros e que teriam 
dificuldades para se capaci-
tar presencialmente. 
   Atualmente estão disponí-
veis três cursos EAD: “Segu-
rança Química em Laborató-
rios de Ensino e Pesquisa”, 
“Segurança em Máquinas e 
Equipamentos - NR12”; e 
“Segurança em Máquinas e 
Equipamentos NR12 – Apre-
ciação e Redução de Risco”. 
   O curso de Segurança Quí- 
 
 
 
 

mica é voltado para os pro-
fissionais que atuam em La-
boratórios de Ensino e Pes-
quisa. O objetivo visa tratar 
de procedimentos para o ma-
nejo seguro de produtos quí-
micos e os efeitos adversos 
em decorrência de manipu-
lações inadequadas. 
   Já os cursos sobre Segu-
rança em Máquinas e Equi-
pamentos tratam dos concei-
tos e fundamentos para me-
lhor compreensão das inova-
ções trazidas com a recente 
revisão da norma regula-
mentadora nº 12 (Redação 
dada pela Portaria SEPRT n.º 
916, de 30/07/19 e alterada 
pela Portaria MTP n.º 428, de 
07 de outubro de 2021). A 
norma traz em seu escopo 
fatores determinantes para a 
redução de acidentes e do-
enças oriundas do funciona-
mento das máquinas e equi-
pamentos, sendo fundamen-
tal o conhecimento técnico 
para auxiliar na segurança a-
plicada as etapas do ciclo de 
vidas das máquinas e, sobre-
tudo preservando a saúde e 
segurança dos trabalhado-
res.  
   Como forma de dar conti-
nuidade aos cursos a distân-
cia e possibilitar a formação 
de mais alunos e alunas, a 
Fundacentro promoverá mais 
conteúdos técnicos, disponi-
bilizando na plataforma da 
Escola Virtual de Governo 
(EV.G) - Escola Nacional de 
Administração Pública (EN 
AP).  
   A EV.G é uma solução o-
ferecida pela Enap que con-
siste em um conjunto de 
serviços disponibilizados em 
um Portal Único de Governo. 
O Portal oferece um catálogo 
de cursos unificado das prin-
cipais escolas de governo e 
centros de capacitação da 
Administração Pública, como 
é o caso da Fundacentro, on-
de qualquer servidor ou cida-
dão possa se capacitar no 
serviço público. 
   Acesse a plataforma EV.G e 
inscreva-se para participar 
dos cursos disponíveis. N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://realizartepalestras.com.br/palestras-sipat/
https://realizartepalestras.com.br/prevencao-de-acidentes-do-trabalho-acoes-para-um-ambiente-mais-seguro/?utm_campaign=prevencao_de_acidentes_do_trabalho_acoes_para_um_ambiente_mais_seguro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://bit.ly/3EeUNMv
https://www.escolavirtual.gov.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 649, 11/11/2021 
Ter uma equipe motivada é o 
desejo de qualquer líder. Es-
se interesse tem razões bem 
especiais. Afinal, uma equipe 
motivada é capaz de alcan-
çar resultados muito mais 
expressivos do que funcioná-
rios desmotivados. 
   No entanto, vemos que a 
realidade de muitos traba-
lhadores ainda se resume em 
ir trabalhar, pela simples o-
brigação de ter um sustento, 
e contar as horas para voltar 
para casa, sem prazer, enga-
jamento ou realização em 
suas funções. 
   Esse é um grande proble-
ma, não só porque compro-
mete a produtividade do ne-
gócio, mas também porque 
gera um desgaste maior nos 
funcionários, tornando o am-
biente de trabalho um local 
infeliz. O que impacta dire-
tamente na saúde mental do 
colaborador. 
   Por isso, encontrar estraté-
gias que motivem a equipe 
de trabalho é fundamental. 
Pensando nisso, trouxe esse 
artigo com 5 dicas eficientes, 
para te ajudar a motivar o 
seu time. 
   Veja o que eu separei para 
você, nessa leitura: 
   - Importância da motivação 
no trabalho 
   -   Como saber que sua e-
quipe está desmotivada? 
   - 5 dicas para motivar sua 
equipe 
   Importância da motivação 
no trabalho 
   A motivação no ambiente 
de trabalho é fundamental 
para o sucesso de qualquer 
negócio. Esse fator é com-
posto por comportamentos e 
razões, capazes de impulsio-
nar as tarefas diárias. 
   Em contrapartida, pessoas 
desmotivadas impactam ne-
gativamente os resultados da 
empresa, pois podem perder 
a atenção, o entusiasmo e, 
consequentemente, impac-
tam a qualidade da entrega 
final nos processos. 
   Por isso, a motivação é es-
sencial nas equipes. Com 
ela, os colaboradores conse-
guem ter uma visão linear,vol 

 

tada para a qualidade e o su-
cesso dos serviços/produtos 
oferecidos. 
   Como saber que sua equi-
pe está desmotivada? 
   Se sua equipe está desmo-
tivada, não é muito difícil de 
identificar. Isso porque, um 
dos principais sinais visíveis 
está no baixo rendimento. 
   Desse modo, você pode 
medir a motivação de sua e-
quipe observando os seguin-
tes pontos: 
  – Nível de disposição diária; 
   – Palavras negativas ao 
desempenhar os processos; 
   – Falta de entrosamento 
em grupo; 
   – Baixo rendimento; 
   – Ansiedade para ir embo-
ra do ambiente de trabalho; 
   – Falta de proatividade, re-
alizando apenas as tarefas 
inerentes à função, que são 
necessárias; 
   – Engajamento baixo para 
participar de palestras e trei-
namentos; 
   – Críticas constantes às 
mudanças e discordância 
das soluções. 
   5 dicas para motivar sua 
equipe 
   Agora que você já sabe co-
mo a motivação na equipe 
pode melhorar os resultados 
na empresa e tornar a equipe 
mais saudável, conheça as 5 
dicas de motivação que se-
parei para você aplicar. 
   1. Reconheça os esforços 
da equipe 
   É fundamental entender o 
valor de cada colaborador e 
reconhecer cada esforço nas 
atividades. 
   Assim, o funcionário en-
tenderá seu valor e como ele 
é essencial para os resulta-
dos da empresa, elevando a 
autoestima e mostrando a 
importância que ele possui. 
   Para isso, pratique o hábito 
de parabenizar por trabalhos, 
atividades executadas, forta-
leça os pontos fortes de cada 
um e destaque os diferen-
ciais. 
   Você também pode investir 
em premiações, as quais não 
precisam ser, necessaria-
mente, de grande valor ma-
terial. Até porque, folgas, libe 

ração mais cedo, em alguns 
dias, ou pequenos mimos, 
também destacam o quanto 
você reconhece e se sente 
grato pelo desempenho. O 
importante é não deixar es-
ses acontecimentos passa-
rem sem serem notados. 
   2. Estimule o crescimento 
profissional e pessoal 
   Estimular o crescimento 
dos colaboradores demons-
tra que você está engajado 
em fazê-lo melhorar, que de-
seja tê-lo em sua equipe 
crescendo e desenvolvendo 
cada vez mais. 
   Isso também se torna um 
impulsionador, para que o 
funcionário vislumbre outras 
posições na empresa e veja o 
negócio como um ambiente 
colaborativo, de crescimento 
pessoal e profissional. 
 De fato, ele irá valorizar mui-
to mais um ambiente que se 
preocupa com seu cresci-
mento. Por isso, ofereça trei-
namentos, palestras, parce-
rias com cursos etc. 
   3. Estabeleça metas reais e 
possíveis 
   Uma das coisas que mais 
desmotiva uma equipe são 
metas irreais. Esse tipo de 
meta faz com que a equipe 
invista um grande esforço, 
sem ter um resultado propor-
cional, o que impacta não só 
no desempenho das metas 
atuais como nas metas futu-
ras. 
   Dessa forma, estude bem o 
seu negócio e o nicho que a-
tua. Assim, é possível enten-
der quanto a equipe poderá 
entregar. É importante, ain-
da, adequar os prazos des-
sas metas, a fim de tornar o 
trabalho estratégico, mas 
tranquilo e produtivo, sem 
deixar a equipe esgotada. 
   4. Pratique a comunicação 
constante 
   Dar feedbacks constantes 
é fundamental para a motiva-
ção da equipe. Isso tornará 
os colaboradores mais próxi-
mos da gestão. 
   A comunicação constante 
faz com que os gestores en-
tendam melhor os anseios 
dos funcionários, podendo a-
judar em desafios. 
   Essa prática ajuda também 
a mostrar quais os pontos 
fortes e quais ainda precisam 
ser fortalecidos no colabora-
dor. Da mesma forma, esse é 
um momento de abertura, 
em que o funcionário poderá 
ter para expressar o que pen-
sa da empresa e da gestão. 
   Assim, essa troca propor-
ciona insights valiosos para 
estratégias mais assertivas 
na cultura da empresa. 

Motivação no trabalho: 5 dicas para motivar sua equipe de forma eficaz 
   5. Seja flexível 
   Uma das coisas mais ultra-
passadas na liderança de 
uma empresa é o autorita-
rismo e a falta de flexibilida-
de. De fato, uma gestão que 
apenas dita ordens, que não 
escuta sua equipe e que não 
entende a necessidade do ti-
me, ao invés de motivar, só 
afasta e desmotiva. 
   Por isso, entenda que o tra-
balho de gestão é, em pri-
meiro lugar, compreender 
que nenhum funcionário é 
uma máquina e sim um ser 
humano. Dessa forma, po-
dem ocorrer imprevistos, ne-
cessidades pessoais, cansa-
ço, entre outros motivos que 
necessitem da flexibilidade 
do gestor. 
   Com isso, tenha um olhar 
humano e disposto a enten-
der as necessidades dos co-
laboradores. Forneça perío-
dos de descanso, com pau-
sas entre as atividades, en-
tenda quando existirem de-
mandas pessoas e se mostre 
disposto a ajudar. 
   Todas essas práticas são 
alguns exemplos de dicas 
que melhoram muito o am-
biente de trabalho, trazendo 
motivação e sensação de va-
lorização. Isso aproximará a 
equipe das lideranças e re-
sultará em melhores resulta-
dos para o negócio. N 

CIPINHA 

Bematize abre vagas 
em gestão de 

benefícios 
Norminha 649, 11/11/2021 
A Bematize, empresa de ges-
tão de benefícios localizada 
em São Paulo, anuncia a a-
bertura de 4 novas vagas de 
emprego para a sua área de 
operações. As contratações 
serão para início imediato, 
em regime home office, com 
horário de trabalho flexível e 
plano de salário compatível 
com o mercado. 
   As quatro vagas são para 
assistente, analista júnior, 
pleno e sênior de benefícios. 
Para ambas as vagas a em-
presa exige curso superior 
completo, apenas para a va-
ga de assistente admite-se 
cursando. A Bematize busca 
profissionais proativos com 
disposição para aprender so-
bre gestão e inovação de be-
nefícios, tradicionais e flexí-
veis. Para os cargos de ana-
listas, a empresa pede co-
nhecimento mínimo em ges-
tão e manutenção de benefí-
cios. Currículo para: 
trabalheconosco@bematize.
com.br N 

 

Tecnologia a favor da saúde: 
Até onde ir? 

Norminha 649, 11/11/2021 
Há muito tempo acompanha-
mos o avanço de duas áreas 
essenciais para existência 
humana atual: medicina e 
tecnologia. Durante um perí-
odo acreditou-se que seriam 
áreas concorrentes, mas a 
união revelou que consegui-
mos colher frutos interessan-
tes dessa relação. 
   Uma demonstração clara 
do quanto a junção traz bons 
resultados, é o modelo de 
gestão de um dos maiores 
planos empresariais do Para-
ná, a Paraná Clínicas, empre-
sa do Grupo SulAmérica. 
Neste modelo utiliza-se a 
verticalização para os atendi-
mentos, com ênfase na fer-
ramenta empregada para o 
compartilhamento de infor-
mações dos pacientes, em 
que uma equipe multidisci-
plinar possui acesso a todo 
histórico daquele paciente, 
facilitando assim, o acompa-
nhamento e diagnóstico. 
   A medicina ganhou uma 
forte aliada tecnológica nos 
últimos tempos: as platafor-
mas de telemedicina, que 
trouxeram garantia a muitos 
pacientes com atendimentos 
psicológicos, cardíacos e 
tantos outros, essenciais pa-
ra o momento em que vivía-
mos. Esses procedimentos, 
já anteriormente em análise, 
estudos e legalização, preci-
saram ser implantados com 
celeridade devido a pande-
mia da Covid-19. Desta for-
ma, engana-se quem acha 
que a telemedicina foi uma 
saída de emergência ou algo 
feito às pressas. 
   Mais do que nunca, pude-
mos perceber que essa nova 
modalidade deixou de ser 
tendência para se firmar co-
mo um meio de atendimento 
médico seguro e eficaz. Tan-
to em questões de saúde, 
quanto em dados e informa-
ções. Além de inúmeras fer-
ramentas que poderíamos ci-
tar  aqui, temos  aquelas que  

auxiliam tanto médicos 
quanto pacientes nos cuida-
dos preventivos de saúde. 
Estamos falando de aplicati-
vos, celulares, pulseiras e 
tantas outras ferramentas 
que já fazem parte do nosso 
dia a dia e que podemos uti-
lizar para o bem-estar. 
   Pesquisas apontam que os 
brasileiros são adeptos a es-
sas novas tecnologias. A da 
Nuvem Sinch, realizada 2,8 
mil pessoas em mais de 40 
países, mostra que 43% dos 
brasileiros, utilizaram a tele-
medicina durante a pande-
mia de Covid-19. Dentre os 
adeptos das consultas onli-
ne, 71% começaram a cuidar 
da saúde por meio de plata-
formas digitais. 
   Os números confirmam o 
que já vemos há muito tempo 
dentro dos consultórios. São 
inúmeras as vezes em que os 
pacientes nos pedem indica-
ções de APPs para auxilia-los 
no hábito de tomar água, 
controlar os momentos de 
stress, além dos monitores 
de sono e atividades físicas. 
   A vida moderna e a cultura 
do imediatismo nos levaram 
a buscar esses mecanismos, 
em que o tempo precisa ser 
otimizado. Porém, vale sem-
pre fazer um alerta aos mé-
dicos e principalmente aos 
pacientes: nenhum equipa-
mento ou novidade tecnoló-
gica substitui a avaliação de 
um profissional. 
   A modernidade é nossa a-
liada, mas nunca deve ser a 
substituta de um atendimen-
to humanizado, atencioso e 
que gere um diagnóstico pre-
ciso. Ela vem complementar 
o que o médico e o pro-
fissional da área tem a dizer, 
mas nunca substituir. N 
 

Dr. Carlos Mortean é diretor da 
Paraná Clínicas, empresa do 

Grupo SulAmérica. Médico há 
mais de 37 anos, foi um dos 

responsáveis pela implantação da 
telemedicina na operadora. 

Mais informações em 
www.paranaclinicas.com.br  

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://cipinha.com.br/motivacao-no-trabalho-5-dicas-para-motivar-sua-equipe-de-forma-eficaz/?utm_campaign=prevencao_de_acidentes_do_trabalho_acoes_para_um_ambiente_mais_seguro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.paranaclinicas.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 649, 11/11/2021 
 No Brasil, as normas regula-
tórias 37 e 12 tratam de ati-
vidades realizadas a bordo 
das plataformas que operam 
em águas nacionais 
   Os petroleiros representam 
uma categoria de trabalha-
dores que movimentam, sig-
nificativamente, os recursos 
e a economia do Brasil, a 
partir de atividades que vão 
desde a extração primária de 
petróleo e gás natural até o 
fornecimento ao consumidor 
de combustíveis, gás de cozi 

 
Ao lado da Reconnect - Happiness 
at Work, a rede está investindo em 
programas em prol da felicidade e 
bem-estar de seus colaboradores 

no ambiente de trabalho 

Sephora no Brasil), momento 
que a companhia entende 
como o mais importante do 
ano para os negócios. 
   Desde julho a Reconnect e 
a Sephora estão trabalhando 
em conjunto para oferecer 
aos funcionários diversos 
conteúdos relevantes sobre o 
assunto, baseados em teo-
rias da Psicologia Positiva e 
da Neurociência. A jornada 
foi iniciada com uma palestra 
sobre felicidade e autorres-
ponsabilidade, que aborda a 
importância do autoconheci-
mento e da autogestão. E, 
até o final do mês de outubro, 
a consultoria ainda vai minis-
trar mais workshops levando 
conceitos e ferramentas prá-
ticas para os colaboradores 
da Sephora. 
   Além disso, o projeto tam-
bém propõe um trabalho lado 
a lado com a liderança e o RH 
da empresa, para aqueles 
que cuidam, também sejam 
cuidados e tenham ferra-
mentas que os apoiem e os 
direcionem a liderar as equi-
pes no período da Black Fri-
day. 
   “O trabalho com a equipe 

serem cumpridos por empre-
gadores e trabalhadores com 
o objetivo de garantir traba-
lho seguro e sadio. 
   No caso das plataformas 
de petróleo, existem ao me-
nos duas normas. Uma delas 
é a NR-37. Editada em de-
zembro de 2018, ela aborda 
aspectos relacionados à ati-
vidade a bordo, como con-
trole de acesso, permanên-
cia e serviços prestados, 
bem como treinamento de 
atendimento e ambiente de 
trabalho. Alguns subitens – 
como a instalação de leitos 
de camarotes e módulos de 
acomodação temporária cu-
jos níveis de ruído não ex-
cedam 60 Db – passam a vi-
gorar no próximo dia 3 de ja-
neiro. 
   O setor também é regido 
pela regulamentação NR-12, 
sobre máquinas e equipa-
mentos, já que, no caso do 
setor petrolífero, as máqui-
nas são, em sua maioria, e-
quipamentos de processo. O  

Sinduscon e Sesi 
do AP orientam 

estudantes 
sobre 

prevenção de 
acidentes 

 
Norminha 649, 11/11/2021 
O Serviço Social da Indústria 
de Macapá (Sesi-AP) e o Sin-
dicato da Indústria da Cons-
trução Civil do Amapá (Sin-
duscon-AP) se uniram e pro-
moveram em 08/10 o Dia 
Nacional de Segurança e 
Saúde nas Escolas para os 
estudantes da Escola Viscon-
de de Mauá – Sesi e Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial do Amapá-Senai. 
   A iniciativa contou com a-
poio da diretora Valena Ca-
landrini e alcançou 106 alu-
nos do 3º ano do Ensino Mé-
dio, do Curso de Capacitação 
Senai e de todas as turmas 
do Educação de Jovens e A-
dultos (EJA) do Sesi. 
   A ação, que integra a Se-
mana CANPAT Construção 
2021 (Campanha Nacional 
de Prevenção de Acidentes 
na Indústria da Construção), 
foi realizada em diferentes 
horários: 
   Das 8h às 9h, para os alu-
nos do Sesi 3º ano 
   Das 14h às 15h. para os 
estuados do Curso de Capa-
citação Senai 
   Das 19h às 20h para os a-
lunos do Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) do Sesi 
   Destaque para a palestra 
CANPAT 2021, Saúde e Se-
gurança nas Escolas e a dis-
tribuição de brindes forneci-
dos pela Sinduscon-AP. N 

 
principal objetivo desta nor-
ma é garantir que máquinas, 
tanto novas como usadas, 
estejam em perfeitas condi-
ções de segurança e em 
conformidade com as nor-
mas técnicas nacionais e in-
ternacionais. A falha neste 
sistema, afinal, pode levar a 
acidentes graves, mesmo em 
equipamentos mais simples. 

N 
Revista CIPA 

Norminha 649, 11/11/2021 
    Auditoria de Segurança do 
Trabalho se trata de um pro-
cesso estruturado de investi-
gação externa sobre os pro-
cedimentos de segurança do 
ambiente de trabalho de uma 
organização. Sua finalidade é 
garantir que os requisitos de 
segurança sejam cumpridos 
plenamente. 
   Não se trata de um instru-
mento usado para penalizar 
as empresas que não este-
jam cumprindo os requisitos 
de segurança, ao contrário, 
por meio da auditoria as or-
ganizações têm subsídios 
para se autoavaliar e elabo-
rar planos de ação para ade-
quarem as não-conformida-
des identificadas. 
   Continue e leitura deste 
blogpost e entenda melhor 
como funciona a auditoria de 
segurança! Se você é um 
Profissional de SST poderá 
analisar o que ainda não está 
sendo realizado plenamente 
na organização em que tra-
balha. 
   Objetivos da Auditoria em 
SST 
   Os objetivos da Auditoria 
em Saúde e Segurança do 
Trabalho (SST) é: 
   - investigar se as normas 
internas e a legislação relaci-
onada à segurança do traba-
lho estão sendo cumpridas 
pela empresa. Além disso, a-
valia e revisa as condições 
de trabalho. 
   - analisar o comprometi-
mento da organização e seus 
colaboradores em cumprir as 
normas de segurança e, as-
sim, promover saúde e segu-
rança no desenvolvimento do 
trabalho. 
   - identificar problemas e 
indicar às companhias a apli-
cação de melhorias, que pre-
servem a saúde do colabora-
dor e minimizem a exposição 
a riscos ocupacionais. 
   - recomendar aos colabo-
radores a utilização correta 
dos equipamentos de segu-
rança, com reuniões progra-
madas nos locais de traba-
lho, entre outros. 
    Conceito de Auditoria de 
Segurança do Trabalho 
   A Auditoria de Segurança 
do Trabalho pode ser concei-
tuada como análise técnica 
que verifica fisicamente os 
ambientes laborais, os pro-
cedimentos de inspeção de 
segurança da empresa, a fim 
de garantir que sejam reali-
zados integralmente e que os 
perigos e riscos sejam identi-
ficados, quantificados e elimi 

Sephora investe na saúde mental de 
seus colaboradores 

 

de recursos humanos tam-
bém é extremamente impor-
tante, pois faz com que es-
tejam cientes sobre as suas 
responsabilidades nessa jor-
nada e também sobre a im-
portância de seu engajamen-
to para as equipes enfren-
tarem a sobrecarga de traba-
lho de forma saudável”, ex-
plica Renata Rivetti, diretora 
e fundadora da Reconnect | 
Happiness At Work. 
   Resultados do programa 
   Desde o início da Jornada 
da Felicidade, Saúde Mental 
e Bem-Estar com a Sephora, 
a Reconnect já recebeu fe-
edbacks de colaboradores 
que estão promovendo mu-
danças, não só que benefi-
ciem seu ambiente de tra-
balho, mas também as suas 
vidas pessoais.  
   “Além disso, os funcioná-
rios têm agradecido bastante 
pela iniciativa da jornada e 
reconhecido, de forma muito 
positiva, como a empresa es-
tá preocupada e trabalhando 
pelo bem-estar da equipe. 
Sem dúvidas, esse cuidado 
de preparar a equipe com 
tanto planejamento trará 
muitos benefícios para a 
saúde mental dos colabora-
dores e os resultados de ven-
das da Sephora na Black Fri-
day”, finaliza Renata. 

N 
Mais informações no site: 

https://www.reconnecthappinessa
twork.com/  

 

Plataformas de petróleo 
possuem normas específicas de 

segurança no trabalho 

Norminha 649, 11/11/2021 
  O período de isolamento so-
cial e suas consequências na 
saúde mental da população 
foi um divisor de águas para 
o mundo corporativo. O in-
vestimento em recursos para 
melhorar a qualidade de vida 
e o bem-estar de colabora-
dores dentro do ambiente de 
trabalho também acabou se 
tornando uma demanda e um 
desafio para muitas empre-
sas. 
   Agora, com a volta do co-
mércio e a normalização das 
atividades no Brasil e no 
mundo, a expectativa das or-
ganizações sobre o cresci-
mento de vendas e a reto-
mada da economia é alta, 
podendo gerar certa pressão 
ou angústia nos colaborado-
res. Pensando nisso, em ju-
lho deste ano, a Sephora se 
adiantou e buscou o auxílio 
da Reconnect | Happiness at 
Work - empresa especialista 
em Felicidade Corporativa e 
em Liderança Positiva - com 
o objetivo de tornar o am-
biente de trabalho ainda mais 
feliz e saudável, tendo como 
consequência a alta produti-
vidade, inovação e criativida-
de. 
   O projeto “Jornada da Feli-
cidade, Saúde Mental e 
Bem-Estar” tem o objetivo de 
auxiliar os colaboradores em 
prol de beneficiar a sua saú-
de mental até o período da 
Beauty Friday (semana da 
Black Friday nas lojas da  

Profissionais de SST e a Auditoria 
de Segurança do Trabalho 

 

 
nados ou minimizados. 
   Esse procedimento de mo-
nitorar a eficácia da seguran-
ça deve ser realizado por téc-
nicos, engenheiros e/ou ope-
radores e demais profissio-
nais habilitados os quais de-
tenham conhecimentos es-
pecíficos das normas a se-
rem auditadas. Por exemplo, 
Técnicos de Segurança do 
Trabalho (TSTs) podem ins-
pecionar se os trabalhadores 
de uma determinada indús-
tria estão usando correta-
mente suas Luvas de Raspa, 
quais problemas a falta des-
se EPI ocasiona, quais as 
queixas mais comuns para o 
não uso, com isso, devem a-
presentar à indústria meios 
de diminuir os problemas. 
   Lembrando que um olhar 
externo para identificar os 
problemas pode ser mais e-
fetivo. O TST interno acom-
panha o trabalho da auditoria 
realizada por profissional ex-
terno. A auditoria pode ori-
ginar em qualquer setor ou 
parte da organização, bem 
como os objetivos podem ser 
diferentes para cada um 
deles. Esse tipo de auditoria 
é interna ou de primeira par-
te. 
   A auditoria de segurança 
do tipo de segunda parte é a-
quela em que uma empresa 
audita outra, sendo que am-
bas possuem o mesmo obje-
tivo. Também é considerada 
auditoria de segunda parte 
quando é solicitada por um 
fornecedor a um prestador 
de serviços, por exemplo. 
   Já a auditoria externa a-
contece quando uma empre-
sa institui um sistema de 
gestão e depois solicita a 
uma corporação ou consulto-
ria que avalie a eficiência da 
segurança. Por exemplo, 
uma indústria implementa 
uma forma de reduzir aci-
dentes recorrentes com as 
mãos de seus colaboradores. 
A auditoria constata que, en-
tre as causas, Luvas de Ras-
pa menores que as mãos faz 
com que o colaborador não 
as use, e também não peça 
maiores. Identificado o pro-
blema, realiza-se ação para 
mitigá-lo. 
   Para conferir lisura e isen-
ção à auditoria, os profissio-
nais que a realizam não de-
vem estar envolvidos com a 
atividade sob auditoria. N 

ZANEL 

nha e demais derivados. No 
entanto, durante as etapas 
dos processos de transfor-
mação do petróleo e de seus 
resíduos em insumos, os es-
tão expostos a atividades pe-
rigosas, como o transporte 
de materiais inflamáveis. 
   Para zelar pela sua integri-
dade física e mental, o Minis-
tério do Trabalho e Previdên-
cia determina alguns proce-
dimentos regulatórios, cha-
mados Normas Regulamen-
tadoras (NRs) que são obri-
gações,  direitos e deveres a 

http://www.norminha.net.br/
https://revistacipa.com.br/plataformas-de-petroleo-possuem-normas-especificas-de-seguranca-no-trabalho/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.reconnecthappinessatwork.com/
https://www.reconnecthappinessatwork.com/
https://zanel.com.br/auditoria-de-seguranca-do-trabalho/?utm_campaign=profissionais_de_sst_e_a_auditoria_de_seguranca_do_trabalho&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
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Análise de risco: o caminho para 
você ter mais eficácia em SST 

dem ser: 
   Preventivas: tem como fi-
nalidade prevenir que o risco 
identificado ocorra. Mesmo 
aplicada, não impede total-
mente que o acidente acon-
teça. 
   Corretivas: tomadas após o 
acidente com o objetivo de 
sanar o problema. Elas po-
dem vir junto com medidas 
punitivas e restritivas, tanto 
para a empresa quanto para 
o trabalhador. 
   Um outro ponto muito im-
portante da análise de risco é 
que além de contribuir para 
trazer mais segurança ao 
ambiente de trabalho, ela 
também serve como base 
para que os profissionais de 
SST desenvolvam ou aperfei-
çoam programas de segu-
rança do trabalho. 
    Como fazer uma análise 
de risco? 
   A análise de riscos deve 
fazer parte da rotina, mas sa-
ber por onde começar pode 
ser um verdadeiro desafio 
para quem não está acostu-
mado a trabalhar com esse 
tipo de planejamento estra-
tégico. 
   Para ajudar, separamos 
como a análise dos riscos do 
ambiente de trabalho pode 
ser feita em 4 passos: 
   Análise do ambiente de 
trabalho 
   O  primeiro  passo é enten- 

Norminha 649, 11/11/2021 
 No dia a dia de um profissio-
nal de SST realizar a gestão 
de segurança no ambiente 
ocupacional é essencial, afi-
nal, as pessoas passam a 
maior parte dos seus dias 
trabalhando e por isso, estão 
expostas a diversas situa-
ções que podem comprome-
ter sua saúde e até a vida. 
   Mas para realizar uma boa 
gestão de segurança, é pre-
ciso fazer uma análise e ma-
peamento de risco. 
    No artigo de hoje vamos 
falar sobre como você pode 
fazer isso na sua empresa. 
   O que é análise de risco do 
trabalho? 
   A análise de riscos ou aná-
lise de segurança do trabalho 
é uma ferramenta muito im-
portante para Profissionais 
de SST onde através de um 
estudo técnico, é possível i-
dentificar e analisar os possí-
veis riscos presentes no am-
biente de trabalho. 
   Essa análise além de ava-
liar os perigos, também são 
considerados a influência e 
presença de terceiros. 
   O principal objetivo da aná-
lise de risco, não é apenas 
entender o que pode ser pre-
judicial à saúde e segurança 
do trabalho do profissional, 
mas também quais as medi-
das necessárias para com-
bater  estes  riscos,  que po- 

Técnicos (as) de Segurança do Trabalho do Rio Grande do Sul 
voltam a ter base única de representação Sindical 

Norminha 649, 11/11/2021 
 Passados quase 28 anos, os 
(as) Técnicos (as) de Segu-
rança do Trabalho do municí-
pio de Caxias do Sul/RS apro-
varam em Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 06/11/ 
2021 o retorno à UNICIDADE 
NA REPRESENTAÇÃO SINDI-
CAL DA CATEGORIA NO ES-
TADO que, fomentada pela 
classe patronal havia sido 
rompida em 27 de janeiro de 
1994 com a criação de um 
Sindicato da Categoria com 
base apenas no Município de 
Caxias do Sul, o SINTEST, 
cujo ato de fundação ocorreu 
dentro da sede do SESI da-
quele Município. 
   O primeiro passo no senti-
do da REUNIFICAÇÃO DA CA-
TEGORIA se deu no dia 20/ 
05/2020, quando em Assem-
bleia Geral Extraordinária a 
Categoria local aprovou a 
DISSOLUÇÃO  do  Sindicato 

der os procedimentos reali-
zados em cada local de tra-
balho e com o que trabalha-
dor estará envolvido. Por e-
xemplo: um operador de má-
quina não possui as mesmas 
atividades e rotina do que um 
Forneiro. 
   Identificar os riscos 
   Depois de entender quais 
riscos cada ocupação está 
sujeita, é hora de mapear os 
riscos de cada ambiente, a-
notando cada atividade sus-
peita e passível de acidente. 
   É importante realizar uma 
verdadeira imersão em cada 
ambiente de trabalho para 
identificar todos os possíveis 
riscos, dos pequenos aos 
grandes. 
   Imagine a seguinte situa-
ção: 
   Você está acompanhando 
o dia a dia de cada um dos 
colaboradores para entender 
a quais problemas eles estão 
sujeitos. Depois de avaliar 
um soldador, você foi enten- 

 
SINDITESTRS representará novamente a Categoria em todo o Estado 

dos Técnicos de Segurança 
do Trabalho de Caxias do Sul 
– SINTEST. A partir deste ato, 
passou-se a superar os trâ-
mites burocráticos para a 
baixa da entidade na Receita 
Federal, no Cartório de Re-
gistro Civil das Pessoas Jurí-
dicas e junto ao Cadastro Na-
cional de Entidades Sindicais 
– CNES, finalizando com a 
publicação do cancelamento 
do registro sindical no Diário 
Oficial da União – DOU do dia 
13/09/2021. 
   O segundo passo foi a con-
vocação dos (as) Técnicos 
(as) de Segurança do Traba-
lho que residem ou traba-
lham em Caxias do Sul para 
Assembleia Geral Extraordi-
nária, para que estes, por 
vontade própria, decidissem 
se queriam ou não voltar a 
ser representados pelo SIN-
DITESTRS. O Edital convo-
cando para a assembleia, re- 

der os perigos da ocupação 
de um profissional que tra-
balha com as altas tempe-
raturas. Você percebe que 
ele já utiliza os EPIs necessá-
rios, como a Capa Alumini-
zada, mas percebe que suas 
pernas também estão sujei-
tas a riscos, sendo necessá-
rio assim uma Perneira Alu-
minizada. 
    Por isso é importante ano-
tar tudo, pois só assim será 
possível pensar em medidas 
de segurança completas pa-
ra cada função. 
   Analisar os riscos e realizar 
medidas preventivas 
   Agora é hora de traçar 
quais soluções podem evitar 
os riscos identificados no tó-
pico acima e quais outros 
procedimentos são necessá-
rios para garantir a seguran-
ça do trabalho e implementá-
los. 
   Documentar os riscos 
   Tão importante quanto co-
locar em prática as medidas 

alizada na sede do Sindisaú-
de (entidade de trabalhado-
res), foi publicado no jornal 
Correio do Povo em 27/10/ 
2021. 
  Após produtivo debate e fei-
tos os esclarecimentos ne-
cessários, colocado em vota-
ção, de forma livre e sobera-
na, por unanimidade a as-
sembleia decidiu pelo retor-
no à unicidade sindical, ou 
seja, os (as) Técnicos (as) de 
Segurança do Trabalho do  
 

lha e Efeitos (FMEA) 
   Tem como principal objeti-
vo identificar e analisar as 
possíveis falhas dentro de 
um processo. 
   Essa metodologia também 
permite realizar a priorização 
dos riscos de acordo com a 
gravidade de cada falha. 
   Análise Preliminar de Risco 
(APR) 
   É uma ferramenta de aná-
lise e gerenciamento de risco 
que tem como objetivo iden-
tificar riscos durante a reali-
zação de um determinado 
trabalho. Com ela é possível 
identificar e corrigir proble-
mas previamente. 
   Ela é feita através de um 
estudo bem detalhado e an-
tecipado à aplicação do pro-
cesso. 
   Análise de Árvore de Fa-
lhas (AAF) e os 5 porquês são 
outras ferramentas muito uti-
lizadas. N 

Pedro Bezerra 
SUPREMA 

Estado do Rio Grande do Sul 
voltarão a ser representados 
por um só Sindicato, o SINDI-
TESTRS. 
   O passo seguinte será a re-
forma do Estatuto do SINDI-
TESTRS, que ocorrerá por 
meio de Assembleia Geral 
Extraordinária convocada pa-
ra o próximo dia 20 de no-
vembro, conforme editais 
publicados nos dias 27 e 29 
de outubro no DOU e no Cor-
reio do Povo, respectiva-
mente. Aprovado o Estatuto, 
as próximas etapas serão o 
registro deste no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas e a alteração do 
status do SINDITESTRS junto 
ao Cadastro Nacional de En-
tidades Sindicais – CNES de 
Sindicato intermunicipal para 
estadual. A previsão é de que 
todas as etapas sejam supe-
radas ainda em dezembro do 
corrente ano. 
  Vitória da Categoria! Fez-se 
Justiça e findou-se o “canto 
da sereia”! 
   É o SINDITESTRS em ação! 

N 

 
Técnicos de Segurança do Trabalho de Caxias do Sul voltam 

a ser representados pelo SINDITESTRS 

 

protetivas, é documentar o 
que foi feito e os resultados 
que estão sendo obtidos. 
   Isso será essencial para 
que possa ser feito um ma-
peamento completo de ris-
cos. Além disso, essa docu-
mentação facilitará que as 
soluções sejam aperfeiçoa-
das ao longo do tempo, au-
mentando o nível de segu-
rança 
   Ferramentas de análise de 
risco 
   Para fazer uma boa análise 
de riscos, é importante utili-
zar algumas ferramentas e 
metodologias de gerencia-
mento de processos e pro-
blemas. 
   Não existe um modelo cer-
to, existe o que melhor irá se 
encaixar dentro da sua em-
presa e necessidades. 
   Listamos aqui algumas das 
melhores e mais utilizadas 
ferramentas para fazer uma 
gestão de riscos. 
   Análise dos Modos de Fa- 

http://www.norminha.net.br/
https://supremaluvas.com.br/analise-de-risco-mais-eficacia-em-sst/?utm_campaign=analise_de_risco_o_caminho_para_voce_ter_mais_eficacia_em_sst&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Corpos feridos, mutilados, mortos durante as atividades técnicas laborais 
Norminha 649, 11/11/2021 
 Para discorrer sobre este te-
ma, abordando trabalhado-
res vitimados em decorrên-
cia de suas atividades técni-
cas no ambiente de trabalho, 
tendo a lesão como foco ex-
clusivo e principal, debrucei-
me sobre a traumatologia fo-
rense, possibilitando enten-
der e compreender os estu-
dos dos aspectos médico-ju-
rídicos das lesões causadas 
pelos agentes lesivos exis-
tentes nos ambientes de tra-
balho durante todo o proces-
so produtivo. Lembrando, 
permanentemente que trau-
ma é o resultado da ação vul-
nerante que possui a energia 
capaz de produzir a lesão, ou 
seja, ofensas à integridade 
física ou à saúde produzida 
por agentes mecânicos, físi-
cos, químicos, biodinâmicos. 
Como complemento, a NBR 
14280: Cadastro de Aciden-
tes de Trabalho-Procedimen-
tos e Classificação, foi aliada 
na consulta de fixação de cri-
térios para registro, comuni-
cação, estatística, investiga-
ção e análise de acidentes de 
trabalho, suas causas e con-
sequências, aplicando-se a 
quaisquer atividades labora-
tivas, quando ficou muito 
clara as definições: 
   Lesão Pessoal: qualquer 
dano sofrido pelo organismo 
humano, como consequên-
cia de acidentes de trabalho; 
   Natureza da Lesão: expres-
são que identifica a lesão,se-  

 

gundo suas características 
principais; 
   Localização da Lesão: indi-
cação da sede da lesão; 
   Lesão Imediata: lesão que 
se manifesta no momento do 
acidente; 
   Lesão Mediata (Lesão Tar-
dia): lesão que não se ma-
nifesta imediatamente após 
a circunstância acidental da 
qual resultou; 
   Lesão Com Afastamento 
(Lesão Incapacitante ou Le-
são com Perda de Tempo): 
lesão pessoal que impede o 
acidentado de voltar ao tra-
balho no ia imediato ao do 
acidente ou de que resulte 
incapacidade permanente; 
   Lesão   Sem Afastamento 
(Lesão Não Incapacitante ou 
Lesão Sem Perda de Tempo): 
lesão pessoal que não impe-
de o acidentado de voltar ao 
trabalho no dia imediato ao 
do acidente, desde que não 
haja incapacidade perma-
nente; 
   Morte: cessação da capa-
cidade de trabalho pela per-
da da vida, independente-
mente do decorrido desde a 
lesão. 
  Recentemente, durante a li-
ve da Campanha Nacional de 
Acidentes do Trabalho-CAN 
PAT 2021, Orion Oliveira, em 
nome do Ministério do Tra-
balho e Previdência apresen-
tou dados indicando redução 
na gravidade dos acidentes 
de trabalho no período entre 
2013 e 2019 e, consequente 

mente os óbitos também re-
duziram de 2.841 para 2. 
184, o que reforça o inves-
timento em ações de Primei-
ros Socorros nas organiza-
ções, visto que as pequenas 
lesões são alertas vistas co-
mo diagnósticos para agra-
vamento se nada for feito pa-
ra controle. 

Anos Acident. Anos Acident. 

2013 725.664 2017 557.626 

2014 712.302 2018 586.017 

2015 622.379 2019 582.507 

2016 585.626 - - 

Fonte INSS. São Mais de 48.500 
ocorrências de acidentes mensais 
necessitando de primeiros socorros. 

   Médicos em hospitais a-
creditam que os primeiros a-
tendimentos adequados re-
duzem sequelas, tempo de 
internação e mortes da víti-
ma de acidentes. 
   Entorse, luxação, fratura e 
contusão são lesões muito 
comuns e frequentes entre 
os trabalhadores no ambien-
te de trabalho durante suas 
atividades técnicas operacio-
nais e reconhecidas como a-
cidente de trabalho, segundo 
legislação do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

 
   Entorse é uma lesão co-
mum no tornozelo, quando 
esta lesão traumática envol-
ve a ruptura total ou parcial 
dos ligamentos das articula-
ções, estruturas que fazem a  

ligação entre os ossos e são 
responsáveis pela sua esta-
bilidade. Os principais sinto-
mas são dor intensa, incha-
ço, equimose (mancha de 
coloração arroxeada e defor-
midade no local atingida. A 
principal causa da entorse é 
a pisada incorreta, seja por 
irregularidade no solo ou sa-
pato. Caso relatado para e-
quiparar com as urgências e 
não as emergências. 
   Mecanismo fisiológico dos 
ferimentos por arma de fogo 
surge quando o projétil atra-
vessa os tecidos, inicialmen-
te esmagando-os e depois 
dilacerando-os e o espaço 
deixado forma uma cavida-
de. Isto porque o projétil de 
alta velocidade cria uma on-
da de pressão que força os 
tecidos para longe, criando 
uma cavidade temporária ou 
cavidade secundária, que 
muitas vezes é maior que o 
próprio projétil. O grau de 
rompimento dos tecidos cau-
sado por um projétil está re-
lacionado à cavitação que o 
projétil cria ao ultrapassar o 
tecido.  Saibam que o projétil 
com energia suficiente terá 
um efeito de cavitação maior 
que a lesão penetrante. A ca-
vidade temporária é dada 
pelo alongamento radial do 
dano ao tecido e em redor da 
ferida do projétil que, mo-
mentaneamente deixa um 
espaço vazio causado por al-
tas pressões em torno do 
projétil. O efeito prejudicial 
imediato de um projétil é tipi-
camente uma hemorragia 
grave e com ela o risco po-
tencial de choque hipovolê-
mico. Isso também é tanto 
mais verdadeiro quando o 
projétil rompe algum vaso 
sanguíneo de grande calibre. 
Efeitos devastadores e às ve-
zes letais podem ocorrer 
quando um projétil atinge um 
órgão vital, como o coração, 
os pulmões ou o fígado, ou 
danifica um componente do 
sistema nervoso. Caso rela-
tado para equiparar com as 
emergências e não as urgên-
cias. 
   Case exemplar para socor-
ro independente em emer-
gência: Como experiência de 
laboratório fizemos da teoria 
à prática para replicar em re-
alidade de uma organização 
comercial com frequência 
extensa de visitantes e traba-
lhadores com inúmeros seg-
mentos, inclusive manuten-
ção instalada na Rua Frei 
Caneca, 569-Consolação, 
São Paulo (01307-001), Sho-
pping Frei Caneca. 

 
Estratégia logística fixada no quadro de 
informações para conhecimento após 
treinamento 

   Hospital Sírio-Libanês, Rua 
Dona Adma Jaffet, 91-Bela 
Vista, São Paulo (013080-0). 
Conhecimento em treina-
mento de Primeiros Socorros 
para as equipes de Bom-
beiros Profissionais Civis, 
Membros da Brigada de In-
cêndio e Equipe da Seguran-
ça Patrimonial. Já acrescen-
tado aqui o DEA-Desfibrila-
dor Externo Automático e Au-
to Pulse, o dispositivo de res-
suscitação cardiopulmonar 
automatizado, portátil e mo-
vido a bateria e uso compar-
tilhado com o DEA. 

 
O Auto Pulse é um dispositivo 
de compressão torácica 

  
   A unidade contém o com-
putador de controle, a bateria 
recarregável e os motores 
que operam o LifeBand é 
uma tira ajustável que cobre 
toda a caixa torácica que, li-
gado contrai toda a área rit-
micamente, bombeando o 
coração a uma taxa de 80 
compressões por minutos. 
   Observamos nesta fase ex-
periencial que Shopping, por 
determinação legal possui 
um ambulatório para atendi-
mentos dos clientes e muitos 
disponibilizam ambulância 
no local. Além de possuir nos 
seus quadros Bombeiros 
Profissionais Civis, membros 
da Brigada de Incêndio e e-
quipes da Segurança Patri-
monial para suporte excelen-
te nessas necessidades. 
   Incluímos em nosso projeto 
experiencial em Primeiros 
Socorros o medidor de pres-
são da CardioThech para a a-
ferição de pressão sob a 
compra de ticket para a uti- 

lização, dispensando o servi-
ço do ambulatório para dedi-
cação de atendimento mais 
precioso. 

 
Material locado para estudo. 

 
Macas e cadeiras de rodas para 
remoção estão disponíveis para 
utilização nos pavimentos. 

   “Não há ensino sem pes-
quisa e pesquisa sem ensino. 
Esses “que-fazeres” se en-
contram um no corpo do ou-
tro. (...) Ensino porque busco, 
porque indaguei, porque in-
dago e me indago. Pesquiso 
para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo educo 
e me educo”. 
   Nota: Aluna da FMU, São 
Paulo, morreu em sala de 
aula por falta de atendimento 
adequado e em tempo hábil, 
mesmo tendo na instituição 
de ensino uma pessoa desig-
nada como Bombeiro Profis-
sional Civil. Isto foi fato. E a-
creditem, após a ocorrência, 
para se defenderem em pro-
cesso, os gestores foram 
“comprar” o certificado de 
habilitação para o BPC. 
   • Vamos aprender na prá-
tica, o que os médicos do tra-
balho não nos ensinam em 
teoria, mesmo por força de 
lei incluso no Programa Mé-
dico de Saúde Ocupacional. 

N 
 

Jorge Gomes 
Especialista em Engenharia 

de Segurança e Medicina do 
Trabalho. Formação 

complementar em 
Enfermagem do Trabalho 

para enriquecimento 
curricular. 

Como lidar com ansiedade 
e estresse causados pelo 

desemprego? 
Norminha 649, 11/11/2021 
Dados do IBGE referentes ao segundo trimestre de 2021 a-
pontaram que o desemprego recuou para 14,1%. Mesmo com 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.kaefy.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Garotos perdidos e o futuro dos tecnólogos registrados nos 
atuais conselhos de classe 

Norminha 649, 11/11/2021 
POR R S NASCIMENTO, 
RENATO SALDANHA 
Começamos esse texto dire-
cionado a toda a classe dos 
tecnólogos nos seus 13 eixos 
e mais de 134 categorias 
profissionais com a seguinte 
frase “União não é servidão, 
é uma forma sinérgica de 
construção coletiva”. Essa 
pequena frase revela uma 
verdade sobre algumas lide-
ranças estabelecidas no ce-
nário nacional, que de fato 
desconhece os benefícios da 
união, da coletividade e das 
ações construídas com esse 
princípio básico e norteador. 
   Recentemente veiculamos 
um meme de título “Garotos 
perdidos”, então, para essa 
construção percebemos que 
ao longo dos anos, alguns 
garotos perdidos, correram 
atrás de muitos objetivos em 
sua grande maioria indivi-
duais, mudando de foco e se 
adaptando e isso tornou a 
militância meio confusa, 
principalmente para o tecnó-
logo ouvinte nos grupos de 
discussão que iria comprar 
ou absorver as ideias pro-
postas ou projetos de lei. Os 
tecnólogos engajados iriam 
fomentar em outros grupos 
as pautas impostas ou ofer-
tadas ou qualquer informa-
ção, documentos entre ou-
tros registros das ações des-
sas lideranças.  
   A confusão acontece por-
que não se discute com as 
categorias, poderia se criar 
assembleias virtuais por e-
xemplo, ao qual essas lide-
ranças representadas em 
seus sistemas dariam mais 
oportunidades de dialogo pa-
ra seus membros ao invés 
disso simplesmente infor-
mam como se fossem seus 
seguidores (um banco de da-
dos oriundo de um cadastro 
de profissionais), que são 
membros ativos ou não.  
   Sendo somente um grupo 
para dar a impressão de uni-
dade presumimos que não se 
discute com lisura com medo 
das pessoas não concorda-
rem, nesse cenário de infor-
mação é mais fácil de mani-
pular, na pratica a seleta li-
derança procura decidir e 
depois apresentar a proposta 
do jeito que foi construída in-
ternamente, apresentar al-
gumas partes soltas das a-
ções para comunidade e a 
cada passo se faz um brie-
fing com feedback que ao fi-
nal de cada ano ressoa como 
vitória (crivo deles). 

   Como resultado prático e 
mensurável temos anos de 
espera por resoluções que 
limitam as competências dos 
profissionais tecnólogos, 
projetos de lei que não em-
placam e algumas poucas 
oportunidades de ganhos re-
ais para as categorias re-
presentadas por essas enti-
dades nos sistemas em que 
estão cadastradas, promo-
vem e incentivam novas as-
sociações sob sua liderança, 
se impõem ou seja a nova 
entidade registrada tutorea-
da deve ser um braço deles 
ou seja uma forma de pre-
dação, para ser mais honesto 
nesse raciocínio a palavra é 
“escravidão”. Dessa forma 
garantem hegemonia e po-
der de influencia, hoje fun-
ciona assim e dificilmente 
vamos ter grandes avanços 
infelizmente. 
   Liberdade de expressão e 
construções de pensamentos 
é o que mantém em ordem a  
evolução coletiva e o pro-
cesso continuo de isonomia 
na história da humanidade. 
Toda unanimidade é burra e 
normalmente acarreta gran-
des atrasos ao coletivo, cen-
tralizar as ações e priorizar 
interesses pessoais como 
principal ferramenta de po-
der é a constatação que nun-
ca foi por uma causa “trata-
se do sequestro do tema re-
gulamentação, admitindo 
uma simples resolução nos 
conselhos existentes para a 
apropriação indevida do pro-
fissional Tecnólogo”. 
   Os Garotos Perdidos mani-
pularam a categoria dos tec-
nólogos e especificamente 
na última década suas ações 
não deixam dever em nada 
ao belo roteiro do grande 
clássico da TV “Caverna do 
dragão”, os heróis persistem 
na orientação de um mago 
salvador e nunca acham a 
saída do mundo mágico, 
quem conhece bem esse 
clássico da televisão sabe 
que na verdade a saída não 
existe, e os tecnólogos? 
Quando registrados nos con-
selhos atuais, já se viram na 
caverna do dragão? em sua 
grande maioria sabem o que 
acontece nos bastidores? 
   Quando o assunto é tecnó-
logo o mesmo é sempre tra-
tado como assunto polêmico, 
um bicho feio, que as auto-
ridades, lideranças, a grande 
mídia, entidades e o meio 
político querem se distan-
ciar, mais é fato que essa po-
lêmica é alimentada intencio 

nalmente para que os salva-
dores fiquem de frente, algo 
nos chamou a atenção no úl-
timo ano, ao discutir sobre os 
temas de nossa classe com 
algumas lideranças notamos 
algo irregular, (preferimos 
escrever sobre essa tentativa 
de aproximação em outra o-
portunidade para não termos 
um texto muito extenso) a-
guardem nosso próximo 
post, será bem esclarecedor.  
   Continuando, porque falar 
em regulamentar a profissão 
virou praticamente um crime 
do ponto de vista da maioria 
dos “Garotos Pedidos”? 
   Falar no PL 2245/2007 que 
regulamenta a profissão do 
tecnólogos e toda a sua clas-
se é só retórica, os docu-
mentos que vamos apresen-
tar deixam bem claro os ob-
jetivos, as reais intenções, o 
tecnólogo pra essa gente se-
rá subalterno aos bacharéis 
em qualquer conselho de 
classe, na largada já abrem 
mão das atribuições sem he-
sitar deixando a cargo dos 
bacharéis qual é a atribuição 
que o tecnólogo terá, que lu-
ta é essa minha gente? Per-
gunto ao nosso fiel leitor(a) 
se isso é uma luta? Parece 
um jogo de cartas marcadas 
e ao final um presente de 
grego para todos nós. 
   Sabemos que esse filme é 
velho, isso é desdenhar de 
quem entende um pouco das 
coisas, os conselhos atuais, 
não estão apropriados para 
reconhecer as nossas atri-
buições, nenhum deles está 
por questões estruturais, 
sem cadeiras proporcionais 
as categorias registradas lá 
participam praticamente co-
mo ouvintes, às decisões 
plenárias não tem contra pe-
so e as profissões legal-
mente regulamentadas são o 
fiel da balança sempre. 
   Outro problema é que as 
categorias não vão conseguir 
fazer isso num único con-
selho (ser pleno é uma uto-
pia), daí o tecnólogo tem que 
pagar, duas, três anuidades, 
e se registrar em vários con-
selhos, para conseguir exer-
cer parcialmente sua profis-
são ou exercer outra, sem o-
bservância na densidade da 
nossa formação conforme a 
grade e os saberes adquiri-
dos. Talvez por questão de 
sobrevivência nós tecnólo-
gos somos mais cultos, vá-
rias formações por imposi-
ção das dificuldades de pe-
netração do mercado de tra-
balho, Isso é justo? Não que- 

ridos leitores(as), isso não é 
justo. 
    Não esqueça de baixar o 
relatório bomba, com direito 
a projeto de lei dando pode-
res aos bacharéis para su-
pervisionar os tecnólogos, 
leia com calma! 
https://drive.google.com/file/
d/13pO5VxV48bjm4CfI3VbTA
KXgWpFmil45/view 
    Estamos abrindo o diálo-
go, escrevendo esse texto 
para poder mostrar pra vocês 
que a janela de oportunida-
des é agora e ela vai se fe-
char rapidamente. E se ela se 
fechar definitivamente com a 
possível extinção da nossa 
classe (até o presente mo-
mento temos visto pessoas e 
entidades contrários a nossa 
formação se dedicando mui-
to para nossa extinção), to-
dos nós seremos culpados 
pelas oportunidades desper-
diçadas, dessa luta enfra-
quecida por conta desses se-
paratistas, desses garotos 
perdidos e também pela falta 
de empatia dos nossos se-
melhantes nos 13 eixos e 
mais de 134 categorias. Ima-
gine nossa força se todos se 
conscientizarem, imagina 
leitor (a), nossa luta seria em 
outo patamar! 
   E os separatistas? quem 
são? onde habitam? não se 
engane meus caros (as), eles 
são reais e tem muitos, hein? 
O que mais tem é garoto per-
dido aí! 
   Se você leu até aqui, muito 
obrigado, curta nossos ca-
nais e se inscreva para se 
manter atualizado, agora é 
uma questão de sobrevivên-
cia saber os fatos para mu-
dar nossa história, vem pro 
MNT Nacional! 
   Acreditamos que a isono-
mia é a evolução nas ativida-
des profissionais e dentro 
desse preceito, técnicos, 
tecnólogos, licenciados e ba-
charéis podem coexistir em 
harmonia nesse diversa eco-
nomia mista sobretudo a in-
dústria 4.0, a administração 
4.0 e a educação 4.0 entre 
outros temas atuais e neces-
sários, principalmente mini-
mizando os conflitos desde 
que observadas as diversas 
competências e as diversas 
capilaridades do trabalho. É 
com esse espírito inovador e 
conciliador que o Movimento 
Nacional pró Tecnólogo con-
voca a sociedade a participar 
dessa discussão, para avan-
çarmos nas pautas que inte-
ressam aos tecnólogos em 
todas as  cearas inclusive no 

congresso. 
   Para mais informações en-
tre em contato conosco no e-
mail: 
   mntnacional@gmail.com 
   Coloque o assunto para po-
dermos abrir o diálogo, estão 
todos convidados a lutar pe-
los seus direitos, exerça sua 
cidadania profissional!  
   Agradecimento especial às 
nossas fontes que subsidia-
ram os documentos em ane-
xo para apreciação de todos, 
leia com calma. 
   Só nós defendemos os 13 
eixos, vem pro MNT, atencio-
samente Nascimento e Sal-
danha Lideranças nacionais 
do movimento nacional pró 
tecnólogo. 
   Acesse nossos canais pe-
los links 
https://www.youtube.com/c/
MNTMovimentoNacionalpróT
ecnólogo  
https://www.facebook.com/
MNTNacional 

N 
MNT Nacional 

A volta dos jovens 
profissionais ao 

trabalho presencial 
Norminha 649, 11/11/2021 
O passar do tempo e o avan-
ço da vacinação no país vêm 
levando os jovens brasileiros 
de volta ao trabalho presen-
cial. De acordo com a Pes-
quisa Jovem Covid-19, reali-
zada com brasileiros entre 
15 e 24 anos, 52% deles já 
voltaram ao local de trabalho. 
   Esse é o maior número 
desde o início da pesquisa, 
em abril de 2020 – e ele só 
tende a crescer nos próximos 
meses. Mas essa volta ao 
trabalho não acontece de 
maneira igualitária entre os 
diferentes grupos da socie-
dade. O levantamento mos-
trou, por exemplo, que quan-
to menor a renda familiar, 
maior a chance de essa par-
cela da população ter que 
sair de casa para trabalhar. 
Na faixa de até 1 salário mí-
nimo, o percentual de entre-
vistados que atualmente vai 
fisicamente ao trabalho é de 
56%. 
   A porcentagem vai caindo 
à medida que a renda fami-
liar sobe, e chega a 40% en-
tre os jovens que ganham 
mais de cinco salários míni-
mos. A realidade ainda varia 
de setor para setor. Como 
será que os jovens estão li-
dando com esse retorno? E 
como é que isso pode ser fei-
to de maneira positiva e 
segura? Para debater essa 
questão, conversamos com 
Alessandro Saade. Acompa-
nhe nosso Papo e Siga-nos 
no Spotify. N 

os números em queda, a 
pesquisa aponta que 14,4 
milhões de brasileiros ainda 
se encontram em situação de 
desemprego. 
   Para quem está em busca 
de recolocação profissional, 
o final do ano é um dos mo-
mentos de maiores oportuni-
dades para voltar ao merca-
do de trabalho. A Luandre, 
uma das maiores consulto-
rias de RH do país, tem 9.870 
vagas abertas para suprir as 
demandas de fim de ano. 
   “O segundo semestre é 
marcado pela movimentação 
nas contratações do varejo, 
para atender às altas deman-
das, que têm início com a 
Black Friday e se estendem 
às comemorações de Natal” 
afirma Gabriela Mative, dire-
tora de RH da Luandre. 
   Mas, até encontrar uma o-
portunidade, a especialista 
lista algumas atitudes que 
ajudam a diminuir a ansieda-
de causada pelo desempre-
go. 
   Cuide da saúde física e 
mental 
   Em momentos de dificul-
dade, é comum que as pes-
soas se sintam perdidas den-
tro de seus próprios pensa-
mentos. Nesse caso, Gabrie-
la recomenda buscar ajuda 
psicológica aliada a uma ro-
tina de vida mais saudável. 
   “O emocional é um ponto 
muito importante na busca 
por emprego. Com um dia a 
dia mais organizado, nos 
sentimos mais confiantes e 
preparados para encarar as 
adversidades”, afirma. 
   Invista em cursos 
   A capacitação profissional 
não deve ser feita somente 
quando se tem um emprego. 
A especialista ressalta que, 
mesmo durante a situação 
de desemprego, é importan-
te continuar estudando. 
   “Hoje em dia existem di-
versas plataformas, princi-
palmente EAD, que disponi-
bilizam cursos gratuitos. 
Continuar com o aprendizado 
amplia horizontes e abre o-
portunidades”, diz. 
   Encontre um hobby 
   Dançar, tocar um instru-
mento, fazer uma aula de cu-
linária. Hobbies são impor-
tantes não somente para a 
saúde mental, mas para de-
senvolver habilidades. “As a-
tividades lúdicas são exce-
lentes para diminuir o estre-
sse e a ansiedade desse mo-
mento”, comenta Gabriela. 
   Respire: “Realizar ativida-
des ao ar livre, sejam exer-
cícios físicos ou meditação, é 
importante para recarregar 
as energias. 

N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://drive.google.com/file/d/13pO5VxV48bjm4CfI3VbTAKXgWpFmil45/view
https://drive.google.com/file/d/13pO5VxV48bjm4CfI3VbTAKXgWpFmil45/view
https://drive.google.com/file/d/13pO5VxV48bjm4CfI3VbTAKXgWpFmil45/view
https://www.youtube.com/c/MNTMovimentoNacionalpróTecnólogo
https://www.youtube.com/c/MNTMovimentoNacionalpróTecnólogo
https://www.youtube.com/c/MNTMovimentoNacionalpróTecnólogo
https://www.facebook.com/MNTNacional
https://www.facebook.com/MNTNacional
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https://open.spotify.com/show/3WDSO7aYzvokEOO5syxJA8
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https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Abaixo tamanhos e valores das publicidades, por edição, por 3 meses e por 6 meses 
TAMANHOS PADRÃO POR EDIÇÃO POR MÊS POR 03 MESES POR 06 MESES 

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

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

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

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

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

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

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

 

OBS: Nos contratos de duração por 6 meses, o cliente terá espaço em todas as edições para divulgar artigos 

relacionados à sua atuação no mercado 

ATENÇÃO: Os pagamentos são antecipados ao tempo de duração, com emissão de contrato, NF e boleto, ou 

depósito em conta corrente. 

 

 

 

 

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

 

 

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

APRESENTAÇÃO: 

     Norminha é editada toda quinta-feira e enviada 

gratuitamente para 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 
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Norminha E 
2 colunas/13,46 cm 
R$73,00/edição; 
R$280,00/mês 
R$670,00/03 meses; 
R$1.290,00/06 meses. 

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

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

Norminha D 
06 colunas por 6,08 cm 
 

R$109,00/edição; 
R$420,00/mês; 

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

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

