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Semana do Técnico de Segurança do Trabalho 
Evento será realizado online pelo SINTESP de 20 a 27 de Novembro 

Trabalho no Estado de São 
Paulo) realizará entre os dias 
20 a 27 de Novembro de 
2021 diversas atividades. 
   Pela primeira vez teremos 
a Semana do Técnico de Se-
gurança do Trabalho, ampli- 
 

ando o debate e exposição 
dos diversos assuntos perti-
nentes à profissão. 
Realizem suas inscrições an-
tecipadamente para recebe-
rem o link que teremos os 
eventos nos respectivos dias 
para assistirem e interagirem 
(será on line). 
   Inscrição, CLIQUE AQUI ou 
acesse o site do SINTESP. N 
 

 

Norminha 650, 18/11/2021 
   Foi publicada no dia 11/11, 
no Diário Oficial da União a 
Portaria 672, que disciplina 
os procedimentos, progra-
mas e condições de segu-
rança e saúde no trabalho, 
como as regras para avalia-
ção, emissão e renovação do 
Certificado de Aprovação (C 
A) de Equipamento de Prote-
ção Individual (EPI). 
  A Portaria 672 revisa e con-
solida outras portarias, ins- 

Live sobre Portaria 672 
Alterações, Dúvidas? Hoje às 9 horas 

Norminha 650, 18/11/2021 
  Em comemoração ao dia do 
Técnico de Segurança do 
Trabalho, anualmente come-
morado em 27 de Novembro, 
o Sintesp (Sindicato dos 
Técnicos de Segurança do  
 

Norminha 650, 18/11/2021 
Nesta quinta dia 18/11, às 19 
horas, a sala da ANATEST es-
tará aberta para te receber: 
   Palestra: "Técnico de Se-
gurança do Trabalho: Um res 

   O prêmio é composto de 04 
categorias: TST TOP DESTA-
QUE: Técnicos que exerçam 
comprovadamente a profis-
são há menos de 10 anos, 
mas que tenha registro de 
mérito por haver realizado 
fato de grande relevância em 
SST; • TST TOP 10: Técnicos 
que exerçam comprovada-
mente a profissão há, no mí-
nimo 10 anos e máximo 19 
anos; • TST TOP 20: Técni-
cos que exerçam comprova- 
damente a profissão há, no 
mínimo 20 anos e no máximo  

Prêmio “TST ALVARO ZOCCHIO (PAZ)” 
Evento será realizado no dia 27 de Novembro, ao vivo pelo Youtube da ANATEST 

 
29 anos e que não tenha sido 
homenageado como TST 
TOP 10; • TST TOP 30: Téc-
nicos que exerçam compro-
vadamente a profissão há, no 
mínimo 30 anos ou acima e 

que não tenha sido homena-
geado como TST TOP 10 ou 
TST TOP 20. 
     O evento será transmitido 
ao vivo pelo Youtube da Ana-
test na manhã do dia 27 de 
novembro de 2021. 
   CLIQUE AQUI e conheça o 
regulamento do prêmio. 

N 

anos. 
   É HOJE, quinta-feira, às 19 
horas. Assistam: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=yhKyEQllu6E 

N 
 

A NOVA CIPA NA PALMA DE SUA MÃO 

 

Norminha 650, 18/11/2021 
    A participação feminina no 
mercado de trabalho brasi-
leiro tende a crescer mais 
que a masculina até 2030, de 
acordo com uma pesquisa 
divulgada pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea). As mulheres são 
conhecidas por realizarem 
diversas funções ao mesmo 
tempo, seja na vida profissio-
nal ou pessoal. Ainda de a-
cordo com a pesquisa, atual-
mente mulheres se tornaram 
uma mão de obra mais qua-
lificada, pois buscam se qua-
lificar mais que os homens. 

truções normativas e decre-
tos, incluindo a Portaria nº 
11.437. 
   E para tirar dúvidas e mais 
informações sobre as altera-
ções, a ANIMASEG fará rea-
lizar HOJE, 18/11 às 9 horas 
uma Live Especial com Joel-
son Guedes da Silva (Coorde-
nador de Normalização do C 
GSST/SIT. 
Assista: 
https://wiym.com.br/360/ev
ento/?evento=2 N 
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Distribuição 
Gratuita 

contato@norminha.net.br 

WhatsApp 
18 99765-2705 

 

Nesta edição: 13 páginas 

gate histórico da categoria", 
com José Hélio Lopes que é 
Técnico de segurança do tra-
balho, psicólogo organizacio-
nal e educador da Fundacen-
tro/PE onde atuou durante 42  

 

“A VÓZ DO SESMT” Sábado:10 ÀS 11hs - Alfredo Luiz 
“JUSTIÇA NO SESMT” Sábado: 11 ÀS 13hs -Sylvio Silomar 

RÁDIO SESMT1 TODO DIA, 24 HORAS POR DIA 
 

DSF Treinamentos leva curso de HO em Naviraí 
Unidos; DSF, Norminha e Navarro irão realizar Curso de capacitação prática instrumental de avaliações pelo 
mesmo valor aplicado no interior de SP. Curso tem vagas limitadas para permitir a prática dos participantes 

Norminha 650, 18/11/2021 
  Dorialdo, o “Maninho”, está 
empenhado em levar treina-
mento de excelência aos pro-
fissionais sul-mato-grossen-
ses e região; e através da 
DSF Consultoria, Cursos e 
Treinamentos irá realizar o 
Curso de capacitação prática 
instrumental de avaliações 
quantitativas, elaboração de 
Laudos/LTCAT, legislação 
previdenciária e trabalhista; 
com ênfase em PGRO, Perí-
cia/Assistência Técnica (Hi-
giene Ocupacional) em Navi-
raí (MS) nos dias 10, 11 e 12 
de fevereiro de 2022, com os 
mesmos valores aplicados 
no interior de SP. 
   O curso é voltado para  Ad-  

vogados, Engenheiros e Téc-
nicos de Segurança do Tra-
balho, Médicos do Trabalho, 
Enfermeiros do Trabalho, 
Técnicos de Enfermagem do 
Trabalho, Estudantes do Cur-
so de Segurança do Traba-
lho, Higienistas Ocupacio-
nais, Peritos Trabalhistas e 
demais participantes no inte-
resse de avaliações quantita-
tivas e qualitativas com ela-
boração de Laudos de Insa-
lubridade, Periculosidade e 
LTCAT 
   Com vagas limitadas devi-
do às atividades práticas, as 
inscrições ainda tem descon-
tos para pagamento anteci-
pado. 
   No folder ao lado tem todas  

informações. 
   Faça sua inscrição agora 
mesmo e garanta sua vaga! 
    As inscrições são feitas no  
Whats 18 99765-2705 e o pa 

gamento pode ser feito com 
PIX, boleto com vencimento 
nas datas conforme oferta ou 
em até 12X, via PagSeguro. 

N 
 

 

Norminha 650, 18/11/2021 
 A ANATEST (Associação Na-
cional dos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho) tem como 
objetivo no “O PRÊMIO TST 
ALVARO ZOCCHIO (PAZ)” re-
conhecer e agraciar os Téc-
nicos de Segurança do Tra-
balho que de forma anônima 
ou não, dedicam sua vida â 
prevenção dos infortúnios la-
borais, de forma ampla e ir-
restrita, enaltecendo sua 
preocupação social e huma-
na frente aos riscos presen-
tes nas atividades laborais. 

Hoje tem palestra ao vivo no Youtube da ANATEST 

Semana 
Capacita SIT 

Norminha 650, 18/11/2021 
 Hoje é o 3º e último dia do e-
vento com transmissão ao vi-
vo das 10 às 12 horas sobre 
a Nova NR5. ASSISTA CLI-
CANDO AQUI. N 

Saúde feminina - empresárias se 
cuidam menos? 

   Um levantamento feito pela 
Universidade de Harvard 
mostrou que com o aumento 
das responsabilidades e de-
dicação no que se refere ao 
campo profissional, a saúde 
vem sendo deixada de lado 
por muitas empresárias. Ele 
apontou que cerca de 80% 
das mulheres que buscam 
auxílio médico, apresentam 
grandes níveis de estresse. 
   Consideradas as doenças 
do século, a ansiedade e o 
estresse fazem parte da vida 
de muitas pessoas, por isso, 
dar atenção a esse tema é 
essencial. N Revista CIPA 

Curso Instrutor NR35 em Araçatuba de 26 a 29 de janeiro de 2022 

http://www.norminha.net.br/
https://www.sintesp.org.br/cursos/comemoracao-dia-tecnico-seguranca-trabalho?turma=585
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.anatest.com.br/premio-tst-alvaro-zocchio-2021.php
https://www.youtube.com/watch?v=yhKyEQllu6E
https://www.youtube.com/watch?v=yhKyEQllu6E
https://ativa.ead.guru/cursos/nova-nr-5-mudancas/
https://wiym.com.br/360/evento/?evento=2
https://wiym.com.br/360/evento/?evento=2
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
https://www.abho.org.br/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs
https://www.anatest.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br
https://anent.org.br/
https://animaseg.com.br/animaseg/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anest.org.br/
http://www.norminha.net.br/default.asp
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ntLd71d2o
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ntLd71d2o
https://revistacipa.com.br/saude-feminina-empresarias-se-cuidam-menos/
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Norminha 650, 18/11/2021 
Por Luis Felipe Adaime* 
     A mídia internacional tem 
dado maior destaque para o 
tema da sustentabilidade, e 
parece que falar em ESG e 
“produtos carbono zero” tor-
nou-se uma “modinha”. Mas 
é um movimento estrutural, 
que veio para ficar. Tanto pe-
las razões de sentirmos na 
pele o castigo climático de 
nossas irresponsabilidades 
ambientais do passado, co-
mo também pela emergência 
dos millennials – pessoas de 
20 a 40 anos –, que se tor-
naram o grupo demográfico 
mais numeroso do mundo. 
Esse grupo hoje em dia re-
presenta 30% da população 
global, 50% da força de tra-
balho, e em cinco anos será 
70% da força de trabalho do 
mundo. 
   Essa parte expressiva do 
público consumidor faz co-
branças para que empresas 
que fornecem seus produtos 
e serviços mitiguem seu im-
pacto ambiental ou reduzam 
suas emissões de gases cau-
sadores do efeito estufa (GE- 
E). O produto gerado pelo a-
gronegócio brasileiro é global 
e, cada vez mais, a entrada 
nos diferentes mercados im-
portadores está atrelada ao 
cumprimento de requisitos 
ambientais. As maiores in-
dústrias de alimentos do Bra-
sil e mesmo os pequenos 
produtores estão atentos a 
esse movimento e às discus-
sões que se desenrolam des-
de o Protocolo de Kyoto 
[1997] e, agora mais recen-
temente, com o Acordo de 
Paris [2015]. 
   Em relação a esse último, 
você já deve ter lido algo so-
bre o artigo 6. Dado o impac-
to exponencial das mudan-
ças climáticas em nosso dia 
a dia e que o tema ambiental 
está “em voga”, criou-se 
uma expectativa enorme pa-
ra que haja maior pressão 
dos países partícipes em 
chegar a um acordo sobre as 
regras e funcionamento do 
notório artigo 6, que possibi-
lita a criação de um mercado 
global de carbono. 
    O argumento, válido a meu 
ver, é que devemos seguir as 
 

decisões e consequências 
desta conferência [Paris], e 
torcer pela aceitação de cré-
ditos de carbono florestais e 
de desmatamento evitado. 
Devemos torcer porque há 
um potencial gigantesco pa-
ra o Brasil se e quando os go-
vernos globais se alinharem 
num mercado global de car-
bono. Como temos 40% das 
florestas tropicais do mundo, 
e como (de acordo com a 
FAO) temos mais de 50% do 
carbono do mundo (mais que 
a soma do 2º ao 11º colo-
cados), poderíamos conser-
var nossas florestas, gerar 
milhões de certificados digi-
tais chamados créditos de 
carbono, e vendê-los a em-
presas e governos de países 
desenvolvidos. 
   A gestora global Schroders 
estima que a economia bra-
sileira poderia crescer 6% a 
7% ao ano se o Brasil atingir 
seu potencial de certificação 
anual de 1,5 bilhão de cré-
ditos de carbono – vendidos 
ao preço atual europeu de 
US$ 60, este valor seria de 
US$ 90 bilhões de exporta-
ções (e portanto entrada de 
dólares) a mais para o país. A 
COP26, em Glasgow, na Es-
cócia, pode ser uma grande 
oportunidade para o Brasil, 
mas não é nossa única espe-
rança. 

 
 

   Fluxos para fundos ESG 
(que usam métricas socio-
ambientais e de governança 
para investimentos) aumen-
taram de US$ 100 milhões 
em 2019 para estimados 
US$ 60 bilhões em 2021. E 
gestores de fundos ESG exi-
gem que as empresas cal-
culem e compensem suas e-
missões por meio de maior 
eficiência energética e a 
compra e aposento de crédi-
tos de carbono. 
   Consumidores, especial-
mente os millennials, e in-
vestidores exigindo, as ca-
deias produtivas vão captu-
rar essa exigência e passar a  
 
 

 

calcular suas emissões de 
GEE. O que fazem as em-
presas após saber o quanto 
poluem? Assumem o com-
promisso de fazer parte da 
mudança. A compra de cré-
ditos de carbono no mercado 
voluntário, que é global e 
autorregulado, pode trazer 
um resultado interessante 
para o mercado brasileiro de 
carbono: os preços de crédito 
de carbono triplicaram glo-
balmente no último ano, para 
uma média de US$ 7,5. 

 
   Se o planeta validar na 
COP26 os créditos gerados 
por conservação de florestas 
e desmatamento evitado, 
melhor ainda: mais um gran-
de aval para o mercado pri-
vado e voluntário de créditos. 
E será uma grande notícia 
para o Brasil, que deve ter 
seus créditos florestais mais 
valorizados no mercado in-
ternacional. 

N 

 
*Luis Felipe Adaime é funda-
dor e CEO da Moss, pioneira 
plataforma global de compra 
e venda de tokens de crédito 
de carbono [Foto do autor: 
Divulgação] CARNETEC 
    Justiça no Sesmt 

Norminha 650, 18/11/2021 
O programa deste sábado dia 
20/11 tem o objetivo trazer a 
sociedade a preocupação 
preventiva do órgão público e 
a necessidade de resguardar 
vidas   caso surja um sinistro 
de grande monta, sendo ne-
cessário fazer simulados 
com toda massa circunvizi-
nhas do porto de Cabedelo e 
cidade, com tempo real de 
resposta, salvatagem, viatu-
ras, e fluxo planejado de re-
moção, trafego e ambiente 
hospitalar preparado para 
cuidar das possíveis vítimas, 
assim como planejar trafego 
de carretas e caminhões que 
transportam  produtos peri-
gosos. 
   Apresentado por Sylvio Si-
lomar terá a participação dos 
convidados especiais: Sérgio 
Aras, Francisco Pereira Urti-
ga, Gaston Gomes da Silva 
Neto e Abimadabe Vieira. 
   É sábado, 20/11 das 11 às 
13 horas neste link: 
http://www.radios.com.br/play/33
961 Não percam!!! N 

tal e terá como foco a análise 
de competências comporta-
mentais, além de provas de 
raciocínio lógico e desafios 
com cases reais. A BRF tem 
adotado ferramentas de ava-
liação para tornar os pro-
cessos seletivos cada vez 
mais imparciais e inclusivos. 
Na parte de idiomas, o inglês 
segue como diferencial, com 
avaliação apenas em fases 
posteriores. 
   Inscrições 
   Os interessados em partici-
par do processo seletivo de-
vem se inscrever no site, na 
aba “Programas de Talentos 
– Programa de Trainee”, até 
o dia 15 de dezembro. O pro-
cesso será realizado total-
mente on-line, em conjunto 
com um parceiro externo, es-
pecializado em programas de 
atração. Após a etapa de ins-
crições, haverá testes on-li-
ne, dinâmica de grupo, painel 
virtual, entrevistas on-line e 
uma etapa final. Os aprova-
dos começarão a trabalhar 
na companhia em abril de 
2022. N CARNETEC 

Qual é o potencial do mercado brasileiro de carbono? 

Norminha 650, 18/11/2021 
    A BRF está com inscrições 
abertas para o Programa de 
Trainee Supply 2022, com 45 
vagas para profissionais re-
cém-formados de diversas 
áreas, informou a compa-
nhia. O objetivo é acelerar o 
desenvolvimento dos profis-
sionais selecionados, os pre-
parando para assumir posi-
ções de liderança dentro da 
cadeia produtiva da BRF. 
   As inscrições vão até 15 de 
dezembro, com oportunida-
des para atuar em Campos 
Novos, Capinzal, Carambeí, 
Chapecó, Concórdia, Dois Vi-
zinhos, Faxinal dos Guedes, 
Francisco Beltrão, Herval 
D'Oeste, Lajeado, Lucas do 
Rio Verde, Marau, Mineiros, 
Nova Mutum, Paranaguá, 
Ponta Grossa, Rio Verde, Ta-
tuí, Toledo, Uberlândia, Vi-
deira e Vitória Santo Antão. 
   Os interessados devem ter 
concluído a graduação entre 
julho de 2019 e julho de 
2021, além de disponibilida-
de para mudanças de cidade 
ou estado e viagens. As va- 

 

 

BRF abre inscrições para programa de trainees 2022 
gas são para as áreas de in-
dústria, manutenção, agro-
pecuária, garantia de quali-
dade e laboratório. Serão a-
ceitos estudantes dos cursos 
de bacharelado ou tecnólogo 
de agronomia, engenharias 
(diversas especializações), 
medicina veterinária, zootec-
nia, biologia, biotecnologia, 
química, farmácia, adminis-
tração e economia. 
   “O Programa de Trainee 
Supply, já em sua terceira e-
dição, é um enorme sucesso 
e oportunidade única para os 
selecionados ingressarem na 
BRF. Estamos desenvolven-
do a próxima geração de lí-
deres de nossa cadeia pro-
dutiva, proporcionando uma 
incrível jornada de expe-
riências e aprendizados. 
Nossa Visão 2030 abre gran-
des oportunidades de cresci-
mento e apostamos nesses 
talentos para juntos cons-
truirmos essa linda história”, 
disse o líder global de Re-
crutamento da BRF, Weliton 
Roberto Shalabi, em nota. 
   A seleção será 100% digi- 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/102066
http://www.radios.com.br/play/33961
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/102047
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 03/13 - Norminha - Nº 650 - 18/11/2021 - 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 650 - 18/11/2021 - Fim da Página 03/13 

Norminha 650, 18/11/2021 
    A Fundação COGE anuncia 
abertura de inscrições para o 
11º Seminário Nacional de 
Segurança e Saúde do Setor 
Elétrico Brasileiro. 
   Serão 5 dias de evento on-
line, entre 22 e 26 de no-
vembro a partir das 14h. A 
cada dia ocorrem painéis que 
somam 11 palestras, com fo-
co principal nas Alterações 
nas Normas Reguladoras - 
NRs, dados estatísticos a 
respeito da ocorrência de a- 
 

Norminha 18/11/2021 
    A digitalização das ativida-
des, acelerada com a pande-
mia de Covid-19, tem impul-
sionado também o segmento 
de capacitação profissional. 
De um lado, as empresas 
que promovem as formações 
ampliam o público potencial, 
com os cursos remotos. De 
outro lado, esse público tem 
respondido à nova demanda. 
   Moradores do Norte e do 
Nordeste, respectivamente 
Magnun Augusto Gibson e 
Patrícia Brito, são dois exem-
plos que ilustram esse movi-
mento. Ambos participaram, 
recentemente, de cursos em 
proteção e segurança no tra-
balho oferecidos por uma em 

11º Seminário Nacional de Segurança e Saúde do Setor 
Energético Brasileiro 

cidentes no setor elétrico e 
muito mais! 
   Essa edição ainda conta 
com a EXPOSENSE Virtual, 
uma Feira 3D com estandes 
totalmente interativos para 
você conhecer. 
   O 11º SENSE é uma ótima 
oportunidade para interação 
dos profissionais, troca de 
experiências bem sucedidas 
e para agregar conhecimen-
tos em SSTQV - Segurança e 
Saúde no Trabalho e Quali-
dade de Vida das empresas  
 

do Setor Energético, visando 
o intercâmbio de experiên-
cias, o relacionamento, o 
convívio e a colaboração en-
tre eles. 
   As inscrições são gratui-
tas*, não deixe de participar! 
Acesse o site e inscreva-se: 
https://wiym.com.br/360/ev
ento/?evento=14  
   Para mais informações: 
https://funcoge.org.br/Event
o/11sense  
   Confirme presença no 
nosso evento do Linkedin: 

 

 
https://www.linkedin.com/ev
ents/11-sense-semin-
rionacionaldeseg686099767
2224997377/ 
   *Exceto para emissão de 
certificado 

N 

 

 

satisfeito.” 
   O gerente de Treinamentos 
da MSA do Brasil, Henrique 
Inácio, explica que, com as 
restrições impostas pela 
pandemia, adequações fo-
ram feitas e hoje a empresa 
constata que os casos como 
o de Magnun e Patrícia são 
recorrentes: trabalhadores 
que encontraram na capaci-
tação remota uma forma viá-
vel de requalificação e reco-
locação profissional. A MSA é 
fornecedora de equipamen-
tos e preparação profissional 
em segurança para bombei-
ros, construção civil, minera-
ção, extração de petróleo e 
gás, serviços como energia e 
telecomunicações e indústria 
de modo geral. 
   Antes exclusivamente pre-
senciais, os treinamentos e-
ram voltados basicamente a 
empresas e profissionais do 
Grande ABC e da Grande São 
Paulo (a MSA tem sede no 
Brasil em Diadema). Com a 
migração dos cursos para a 
modalidade remota, os even-
tos passaram a contar com 
profissionais oriundos de vá-
rias partes do país, e de em-
presas e atividades para a-
lém da região metropolitana 
da capital paulista. 
   “Como treinador, podemos 
citar o Maurício Torloni Filho, 
especialista em proteção 
respiratória e reconhecido 
nacionalmente no tema. Ho-
je, podemos tê-lo conosco 
compartilhando conheci-
mento com participantes de 
todo o país”, afirma Inácio, 
que acrescenta: “Consegui-
mos treinar profissionais de 
grandes empresas fora de 
São Paulo, tais como Solstad, 
Coim Group, Unimed, Fiemg, 
CMPC, ArcelorMittal e Helix”. 
   O gestor da MSA do Brasil 
cita alguns números, ilus-
trando como a transforma-
ção digital pela qual diversas 
atividades passaram a partir 
da pandemia também alcan-
çou  a área  de treinamentos  

em proteção e segurança do 
trabalho. Em 2020, foram 
três cursos, com 12 turmas e 
mais de 220 participantes. 
Neste ano, no primeiro se-
mestre, já foram quatro tur-
mas, em dois cursos distin-
tos, e com 63 participantes 
(detalhes no box ao final da 
matéria). 
   Henrique ressalta que os 
treinamentos remotos não 
substituem, de forma algu-
ma, a importância e a ne-
cessidade das atividades 
presenciais para treinamen-
tos de segurança. Muitas 
práicas precisam ser feitas 
em campo, nas linhas de 
produção ou nos lugares em 
que o exercício técnico e pro-
fissional ocorre. Contudo, 
enquanto as restrições per-
sistem em função da pande-
mia, os cursos têm enfatiza-
do conceitos cujo aprofunda-
mento representa ganho im-
portante de conhecimento 
para as práticas de preven-
ção e segurança. 
   “Os alunos estão encon-
trando novas possibilidades 
de aperfeiçoamento profis-
sional ou mesmo de aqui-
sição de novos conhecimen-
tos. Identificaram que os 
treinamentos remotos, como 
os que estamos oferecendo, 
se tornaram oportunidade de 
ter aulas com instrutores es-
pecializados, reconhecidos 
no mercado em todo o terri-
tório nacional. É uma forma 
de aprimorar sua carreira e, 
para alguns, de recolocação 
no mercado”, observa o exe-
cutivo da MSA do Brasil. 
   Ele lembra que, quando a 
pandemia de Covid-19 foi 
declarada, em março de 
2020, houve um baque. A 
empresa foi atrás de novas 
formas de continuar atuando 
como fornecedora de pre-
venção e segurança, ade-
quando-se às circunstâncias 
impostas. 

N 

 

presa situada em São Paulo, 
a MSA do Brasil. De suas ca-
sas, puderam ter aulas com 
instrutores renomados na á-
rea, o que não conseguiam 
fazer quando as atividades e-
ram exclusivamente presen-
ciais. 

   Os dois enalteceram a qua-
lidade das aulas e a opor-
tunidade que tiveram de, 
mesmo mediados por uma 
tela, aproximarem-se de 
conteúdos e pessoas dos 
mais variados perfis – e das 
mais diversas regiões do país 

   Patrícia, da Bahia, fez um 
curso de proteção respirató-
ria, com uma das referências 
no assunto, Maurício Torloni 
Filho. “Foi uma experiência 
maravilhosa. Uma estrutura 
muito boa, uma dinâmica 
muito boa de mediação de 
perguntas e respostas, ma-
terial de qualidade. Foi uma 
experiência diferente. Impe-
cável. E que só pude fazer 
porque foi on-line”, sublinha. 
Para ela, é uma modalidade 
de capacitação “que chegou 
para ficar”. 
   Por sua vez, Magnun, do 
Pará, participou de três cur-
sos: o mesmo de proteção 
respiratória feito por Patrícia 
e, ainda, um de conceitos de 
detecção de gases e outro de 
fundamentos de proteção 
contra a queda. Ele revela 
que a experiência o fez que-
brar uma reserva que manti-
nha com a modalidade à dis-
tância. 
   “Sou dos anos 1980 e, por 
consequência, adepto dos 
métodos de ensino tradicio-
nais. Havia um certo repúdio 
de minha parte quanto a ma-
térias em educação à distân-
cia, para ser bem sincero. 
Mas, com o advento da pan-
demia, houve uma necessi-
dade de adaptação inexorá-
vel, e precisei ceder”, decla-
ra. 
   E Magnun conta que não se 
arrependeu. Pelo contrário. 
“Fiquei surpreso e feliz com 
a qualidade do curso, tive um 
bom desempenho”. Para o 
profissional, o fato de os 
cursos terem transmissão 
em tempo real, possibilitan-
do a interação com o ins-
trutor, é um diferencial das 
capacitações em modo re-
moto. “Foram cursos de alto 
nível, com a qualidade do 
presencial, e  isso me deixou 

Transformação digital chega à capacitação em proteção e 
segurança no trabalho 

 
De um lado, profissionais em busca de atualização ou 

recolocação; de outro, empresa adapta foco dos cursos e 
amplia público para todo o país. 

http://www.norminha.net.br/
https://wiym.com.br/360/evento/?evento=14
https://wiym.com.br/360/evento/?evento=14
https://funcoge.org.br/Evento/11sense
https://funcoge.org.br/Evento/11sense
https://www.kaefy.com.br/
https://www.linkedin.com/events/11-sense-semin-rionacionaldeseg6860997672224997377/
https://www.linkedin.com/events/11-sense-semin-rionacionaldeseg6860997672224997377/
https://www.linkedin.com/events/11-sense-semin-rionacionaldeseg6860997672224997377/
https://www.linkedin.com/events/11-sense-semin-rionacionaldeseg6860997672224997377/
https://ativa.ead.guru/cursos/nova-nr-5-mudancas/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 650, 18/11/2021 
      Em um estudo pioneiro, o 
ADP Research Institute, da 
ADP, líder global em solu-
ções de gerenciamento de 
folha de pagamento, desen-
volveu a métrica HR XPerien-
ce Score (HRXPS) para medir 
a qualidade do serviço e o 
impacto das funções do Re-
cursos Humanos (RH). Além 
disso, o levantamento identi-
ficou os principais fatores 
que se correlacionam direta-
mente com uma marca em-
pregadora forte, realizada a-
través da experiência do fun-
cionário. 

 
 

   O estudo foi realizado em 
25 países, com mais de 32. 
000 entrevistados, e oferece 
informações sobre a impor-
tância do RH para a imagem 
de marca empregadora, com 
base nas principais intera-
ções durante a jornada de 
um funcionário. Além disso, 
fornece novos insights para 
os RH´s e às lideranças em-
presariais no momento em 
que os gestores reorientam 
os esforços para engajar, 
contratar e reter talentos. 
   Para entender melhor o 
que influencia a marca em-
pregadora de uma empresa 
– a probabilidade de um fun-
cionário recomendar sua 
companhia a um membro da 
família ou amigo como um 
lugar para trabalhar – o estu-
do teve como objetivo identi-
ficar os fatores que influen-
ciam a marca empregadora e 
geram um alto HRXPS. Ma-
peou, ainda, o que exata-
mente irá influenciar a inten-
ção de um funcionário pedir 
demissão, e o que leva ou-
tras pessoas a tomarem a 
mesma decisão. 
   A geração de um HRXPS 
forte é influenciada pelo rela-
cionamento do funcionário 
com o RH e pela frequência 
de interação. Os funcionários 
que têm um único ponto de 
contato com o RH têm duas 
vezes mais probabilidade de 
dizer que o mesmo promove 
valor, já aqueles com vários 
 
 
 

contatos têm cinco vezes 
mais chances na compara-
ção aos funcionários que não 
têm. Além disso, o número 
de interações é importante, 
pois os funcionários têm 7,4 
vezes mais probabilidade de 
dizer que o RH é promotor de 
valor quando experimentam 
pelo menos sete interações 
em comparação com nenhu-
ma interação. Com isso, o 
estudo descobriu que quanto 
mais serviços são usados por 
um funcionário, maior o HRX 
PS, e aqueles que usam cin-
co serviços do RH são 11 ve-
zes  mais  propensos  a dizer  

que o mesmo é promotor de 
valor aos que não utilizam 
nenhum serviço. A pesquisa 
também indica que a inte-
gração, a atenção ao desem-
penho e os benefícios para a 
saúde são serviços específi-
cos que influenciam um HRX 
PS mais alto. 
   “Embora as empresas 
sempre tenham tentado en-
tender melhor o que contribui 
para a marca empregadora, 
agora temos uma métrica es-
tudada para medir com efi-
cácia a função do RH”, disse 
Marcus Buckingham, head of 
people e performance rese-
arch do ADP Research Insti-
tute. “Nossa pesquisa desco-
briu que a função do RH é 
fundamental para a marca 
empregadora, já que toda in- 
teração de funcionários que 
ocorre, como serviços espe-
cíficos usados e a utilização 
personalizada com um único 
ponto de contato são ques-
tões que influenciam um HR 
XPS superior. Assim, esse 
ponto de contato único e de 
alto nível é a tendência atual 
da indústria de acabar com o 
RH”. 
   “A força de trabalho per-
manece muito focada na ne-
cessidade de talentos, pois 
quando as vagas aumentam, 
a competição pelos melhores 
talentos permanece alta”, 
disse Sreeni Kutam, chief hu-
man resources officer da AD 
P. “No  centro  da  condução 

Estudo do ADP Research Institute aponta impacto dos RH´s na imagem de Marca Empregadora das 
empresas e lança nova métrica para medir desempenho do RH 

de talentos, tanto na aquisi-
ção quanto na retenção, co-
mo na imagem de marca 
empregadora, está o RH. As-
sim, a sua importância agora 
pode ser medida com um 
benchmark do setor para a-
valiar a força da função da á-
rea de uma companhia. 
Quando as empresas au-
mentam as contratações, o 
RH tem a oportunidade de re-
direcionar os esforços para o 
processo de integração, pois 
esse é um ponto de contato 
crítico, conforme descoberto 
no estudo. O talento de uma 
companhia é vital e este es-
tudo mostra onde e como o 
setor pode ter um impacto 
direto na marca de talentos 
de uma empresa”. 
   Ações e comportamentos 
na prática  HRXPS: 
   O que influencia HRXPS 
   Como parte do estudo, a A 
DP criou uma métrica para 
medir e categorizar a função 
do RH de uma empresa como 
Promoção de Valor, Desem-
penho de Valor e Detração de 
Valor, que pode ser usada 
como uma referência da in-
dústria de comparação ao ní-
vel nacional e global da fun-
ção do RH de uma empresa. 
   1. Uma perspectiva positi-
va do RH: 
   - Quando um funcionário 
pensa que o RH é promotor 
de valor, ele tem oito vezes 
mais chances de ser um pro-
motor da imagem de marca 
empregadora. 
   2. Probabilidade de inten-
ção de sair: 
   - Funcionários que promo-
vem valor têm 3,7 vezes 
mais probabilidade de não 
ter nenhuma intenção de sair 
em relação aos que desvalo-
rizam valor. 
   - No entanto, para funcio-
nários que estão com Detra-
ção de Valor de acordo com 
HRXPS, eles têm 3,4 vezes 
mais probabilidade de esta-
rem procurando ativamente 
por um novo emprego em 
comparação com a Promo-
ção de Valor. 
   3. Cronograma para resci-
sões voluntárias reais: 
   - Os funcionários que se 
desligam voluntariamente 
têm 1,6 vezes mais probabi-
lidade de ver o RH como De-
trator de Valor três meses 
antes de deixar a empresa. 
   Fatores-chave que influen-
ciam HRXPS: 
   O estudo global descobriu 
que, em geral, as interações 
do RH e a experiência huma-
na têm  um efeito  dramático 

na imagem de marca empre-
gadora de uma empresa e 
podem influenciar a reten-
ção. 
   1. Um único ponto de con-
tato: 
   - Funcionários que têm um 
único ponto de contato com o 
RH têm duas vezes mais pro-
babilidade de dizer que o 
mesmo promove valor a fun-
cionários com vários conta-
tos e cinco vezes mais pro-
babilidade a funcionários que 
não têm RH. 
   2. Frequência de interação 
de RH: 
   - Os funcionários que tive-
ram sete interações com RH 
têm 7,4 vezes mais probabi-
lidade de dizer que o mesmo 
promove valor a aqueles que 
não tiveram nenhuma intera-
ção. 
   - Quanto mais serviços u-
sados por um funcionário, 
maior o HRXPS; um colabo-
rador que usa cinco serviços 
do RH tem 11 vezes mais 
probabilidade de dizer que o 
mesmo promove valor a um 
funcionário que não usa ne-
nhum serviço. 
   3. Principais serviços de R-
H que influenciam HRXPS: 
   - Integração: 
   - Funcionários que passam 
por um processo de integra-
ção formal têm 8,5 vezes 
mais probabilidade de dizer 
que o RH promove valor em 
relação aos que não tiveram 
integração formal. 
   - Atenção de desempenho: 
   - Os funcionários que rece-
bem a atenção mais frequen-
te sobre seu desempenho 
têm 4,4 vezes mais probabi-
lidade de dizer que o RH pro-
move valor aos que não rece-
bem atenção de desempe-
nho. 
   - Benefícios para a saúde: 
   - Colaboradores que rece-
bem benefícios de saúde e os 
utilizam  têm 3,5 vezes mais 

probabilidade de dizer que R 
H é promotor de valor do que 
aqueles que não receberam 
benefícios de saúde. 
   Características do funcio-
nário que não se relacionam 
com HRXPS: 
   O estudo ainda analisou 
mais fatores e características 
adicionais que não se relaci-
onam com a qualidade do 
serviço do RH:  
   - O status do emprego, seja 
em tempo integral ou parcial, 
não aumenta a probabilidade 
de qualquer uma das catego-
rias HRXPS.  
   - O HRXPS médio é relati-
vamente igual entre traba-
lhadores em tempo integral e 
parcial.  
   - Ter um determinado sexo 
ou idade não aumenta a pro-
babilidade de ver o RH como  

 
Realizado com mais de 32.000 entrevistados, em 25 países, o levantamento revela fatores 

específicos que influenciam na imagem 
 - Um único ponto de contato influencia o HR XPerience Score (HRXPS): funcionários têm duas 
vezes mais chances de valorizar sua empresa quando experimentam um único ponto de 
contato com o RH; 
 - A frequência das interações importa: os colaboradores têm 7,4 vezes mais probabilidade de 
dizer que o RH promove valor quando experimentam sete interações com o mesmo em 
comparação com nenhuma interação; 
 - Os serviços de RH fornecem diretamente um HRXPS mais alto: quanto mais serviços do RH 
um funcionário usa, maior o HRXPS; colaboradores que usam cinco serviços têm 11 vezes 
mais probabilidade de dizer que RH promove valor. 

promotor ou destruidor de 
valor, nem aumenta o nível 
de educação de um funcio-
nário.  
   - Os colaboradores com 
ensino médio têm a mesma 
probabilidade de classificar o 
RH como promotor de valor a 
um graduado da faculdade.  
   - Embora a estabilidade de 
um funcionário em uma or-
ganização tenha sido consi-
derada um motivador para 
muitos resultados, como o 
engajamento, o tempo de 
emprego não aumenta a pro-
babilidade de estar em qual-
quer uma das categorias 
HRXPS.  
   - O tamanho da empresa 
também não afeta o HRXPS. 
   Saiba mais em: 
   https://www.adp.com.br. 
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http://www.norminha.net.br/
https://www.adp.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://ativa.ead.guru/cursos/nova-nr-5-mudancas/
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Norminha 650, 18/11/2021 
Audiência pública na terça-
feira (16) na Comissão de As-
suntos Sociais (CAS) expôs 
divergências sobre a revisão 
da Norma Regulamentadora 
36 (NR-36), do governo fede-
ral, que trata da segurança e 
saúde no trabalho em em-
presas de abate e processa-
mento de carnes e derivados. 
   Representantes de frigorí-
ficos e do governo entendem 
que a revisão tem o objetivo 
de “simplificar, harmonizar e 
desburocratizar” o setor. Já 
representantes de trabalha-
dores, procuradores e audi-
tores do trabalho apontam 
que as mudanças podem tra-
zer retrocessos e aumentar o 
número de acidentes e de 
trabalhadores doentes. Eles 
também pedem a reabertura 
da consulta pública sobre o 
tema, encerrada no último 
dia 8. 
   A norma estabelece os re-
quisitos mínimos para avalia-
ção, controle e monitora-
mento dos riscos existentes 
nas atividades desenvolvidas 
na indústria de abate e pro-
cessamento de carnes e de-
rivados destinados ao consu-
mo humano, como forma de 
garantir permanentemente a 
segurança, a saúde e a qua-
lidade de vida no trabalho. 
Uma das garantias trazidas 
pela norma é o direito a pau-
sas periódicas durante a jor-
nada de trabalho, o que re-
duziria acidentes e doenças 
entre os trabalhadores do se-
tor.  
   Para a senadora Zenaide 
Maia (Pros-RN), a revisão das 
normas segue um processo 
de retirada de direitos dos 
trabalhadores iniciada com a 
reforma trabalhista de 2017.  
   - Depois de uma reforma 
trabalhista, querem tirar es-
ses direitos dos trabalhado-
res em relação à prevenção 
de doenças em frigoríficos. 
Não estamos contra frigorífi-
cos, mas esses trabalhado-
res não têm direito a nada e 
agora querem modificar a 
norma deixando os trabalha-
dores mais vulneráveis – dis-
se a senadora. 
   O senador Paulo Paim (PT-
RS) afirmou que as diver-
gências demonstram que o 
tema merece mais debates. 
   - Toda lei pode ser melho-
rada. Não piorada. Pelo que 
percebi, todos querem dialo-
gar — avaliou Paim. 

Frigoríficos: 
Debate expõe divergências 
sobre revisão de norma de 

segurança no trabalho 
   Simplificação 
   De acordo com o subse-
cretário de Inspeção do Tra-
balho do Ministério do Traba-
lho e Previdência, Romulo 
Machado e Silva, a revisão 
buscar ajustar as regras às 
mudanças no mundo do tra-
balho e harmonizar a NR-36 
a normas como a NR-1, a 
NR-17 e outras normas sobre 
saúde e segurança ocupa-
cional atualizadas pelo go-
verno nos últimos dois anos. 
O novo texto da NR-1, que 
passa a valer em janeiro de 
2022, prevê que empresas 
poderão criar por conta pró-
pria um “programa de geren-
ciamento de riscos”.  
   - A ciência evoluiu, o mun-
do do trabalho evoluiu. A em-
presa vai ter que avaliar to-
dos os riscos operacionais da 
empresa. O programa de 
gestão de riscos vai ser esse 
guarda-chuva. Quem fala em 
precarizar, em desfazer a 
norma, basta ver o texto que 
foi colocado em consulta pú-
blica - disse o representante 
do governo, que ressaltou 
que todos os lados serão ou-
vidos na revisão.  
   Diretor de relações institu-
cionais da Associação Brasi-
leira de Proteína Animal (AB 
PA), Marcelo Osório afirma 
que o setor, que gera cerca 
de 4 milhões de empregos 
diretos e indiretos, tem feito 
sua parte para prevenir aci-
dentes e seguirá avançando 
na proteção aos trabalhado-
res, como a revisão da nor-
ma. De acordo com ele, o se-
tor teve uma redução no ín-
dice de acidentes nos últi-
mos dez anos.  
   - Harmonização, simplifi-
cação e modernização. A AB 
PA defende isso. Podemos 
melhorar, mas o segmento 
da proteína animal está fa-
zendo a sua parte - afirmou. 
   Advogado da Associação 
Brasileira das Indústrias Ex-
portadoras de Carnes (Abi 
ec), Alexandre Perlatto afir-
mou que a revisão não trará 
retrocessos e ressaltou que 
as empresas precisam se a-
daptar aos novos tempos. 
   A gente precisa evitar en-
gessar a coisa, a inovação 
está aí. 
  O objetivo é reduzir custos 
relacionados à insegurança 
jurídica. 

N 
Proteção 

Agência Senado 

A NOVA CIPA NA PALMA DE SUA MÃO 

 

 

Portaria prevê a elaboração e 
revisão de Normas Técnicas 

de Higiene Ocupacional 
Norminha 650, 18/11/2021 
 Em outubro, foi publicada pelo presidente no Diário Oficial da 
União a Portaria nº 675, que define os procedimentos para a 
elaboração e revisão das Normas Técnicas de Higiene Ocupa-
cional (NHO). 
   As NHO são elaboradas pela Fundacentro (Fundação Jorge 
Duprat Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho) para 
orientação de profissionais, pesquisadores e higienistas ocu-
pacionais sobre as técnicas, metodologias, instrumentos e 
procedimentos para identificação, avaliação e controle dos 
riscos ambientais. De acordo com a Portaria, a Fundacentro 
estabelecerá um cronograma quinquenal de revisão das NHO 
existentes. 
   O cronograma poderá ser revisto por solicitação do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência, entre outros motivos, por publi-
cação de ato normativo que faça referência à NHO existente 
ou pela publicação de estudos, normas técnicas ou guias de 
referência, nacionais ou internacionais, que justifiquem a an-
tecipação ou postergação do cronograma de revisão. 
   Estas normas não definirão limites ocupacionais ou de tole-
rância, critérios de caracterização de insalubridade ou nocivi-
dade de agentes físicos, químicos ou biológicos. 
   De acordo com a Portaria, o calendário de início da revisão 
de todas as NHOs fica definido da seguinte forma: NHOs  05, 
06, 09 e 10 – 1º Trimestre de 2022; 01, 02, 03 e 04 – 2º Tri-
mestre de 2022; e 07, 08 e 11 – 3º Trimestre de 2022. N 
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FAP completa 11 anos 
Muitas empresas apresentam problemas na gestão 

do Fator Acidentário de Prevenção 

Norminha 650, 18/11/2021 
Por Luis Augusto de Bruin* 
 

       Criado com o objetivo de 
incentivar a melhoria das 
condições de trabalho e da 
saúde do trabalhador, o Fator 
Acidentário de Prevenção foi 
implementado a partir de ja-
neiro de 2010, portanto já há 
11 anos, e teve como obje-
tivo flexibilizar as alíquotas 
da tarifação coletiva de 1%, 
2% ou 3% relativas ao antigo 
SAT (Seguro de Acidente do 
Trabalho) – denominado a-
gora RAT (Riscos Ambientais 
do Trabalho). É uma contri-
buição previdenciária obriga-
tória para todos os estabele-
cimentos brasileiros, exceto 
empresas enquadradas no 
regime Simples Nacional. Vi-
sa, em tese, estabelecer um 
sistema tributário mais justo 
uma vez que quem acidenta 
mais, paga mais e quem aci-
denta menos, paga menos. 
Portanto, as empresas que 
implantarem uma gestão vol-
tada à prevenção e promo-
ção da saúde do trabalhador 
e de um ambiente de tra-
balho seguro e saudável, po-
derão se beneficiar e trans-
formar o bônus do FAP em 
vantagem competitiva, ge-
rando diminuição dos custos 
nas folhas de pagamento, e-
ventuais ganhos de imagem, 
maior satisfação e fidelidade 
dos empregados, e melhor 
produtividade. 
   No entanto, o que se tem 
observado na prática é um 
problema sério de gestão do 
FAP por parte das compa-
nhias. 
   A base de cálculo do Fator 
Acidentário de Prevenção 
são os benefícios previden-
ciários acidentários (B91/ 
B92/B93/B94) que afastam o 
trabalhador por mais de 15 
dias das empresas, ou os a-
posentam e, ainda, conside-
ram os seus óbitos. 
   Neste momento os indiví-
duos passam a ser atendidos 
pela Previdência Social. A 
distorção fica evidenciada 
quando se percebe que o nú-
mero de benefícios concedi-
dos pelo INSS é maior do que 
a quantidade de Comunica-
ções de Acidentes do Traba-
lho abertas. Certifica-se, 
desta forma, uma cabal irre-
gularidade cometida pelas 
empresas que pode acarretar 
pesadas multas, uma vez 
que todos sabemos que exis-
te um prazo máximo de 24 
horas para a abertura de uma 
CAT.  

   PAPEL DO NTEP 
   Outro aspecto que as em-
presas não levam em conta e 
que possui grande influência 
no cálculo do FAP, é a apli-
cação ou contestação do Ne-
xo Técnico Epidemiológico. 
   Quando aplicado o NTEP, o 
enquadramento do benefício 
previdenciário é feito, na ma-
ioria dos casos, na espécie 
B91 - auxílio doença aciden-
tário. Caso a empresa discor-
de dessa caracterização, de-
ve contestar no INSS. A em-
presa pode solicitar a não-a-
plicação do nexo técnico epi-
demiológico, ao caso concre-
to, quando dispuser de dados 
e informações que demons-
trem que os agravos não pos-
suíam nexo técnico com o 
trabalho exercido pelo traba-
lhador. 
   Para isso, deverá protoco-
lar requerimento ao INSS até 
15 dias após a data para a 
entrega da GFIP (Guia de Re-
colhimento do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência 
Social), sob pena de não-co-
nhecimento da alegação em 
instância administrativa. E 
por último, deve se salientar 
a total omissão havida na 
gestão dos trabalhadores a-
fastados. As empresas não 
entenderam ainda que quan-
to mais tempo o colaborador 
estiver fora da companhia, 
mais o cálculo do FAP será 
aumentado. 
   O estabelecimento da ges-
tão do FAP é fundamental na 
sustentabilidade da própria 
empresa. No nível estratégi-
co, deve-se contemplar no 
mínimo, a avaliação econô-
mico-financeira dos aciden-
tes de trabalho e benefícios 
acidentários, produzindo in-
formações relevantes para a 
tomada de decisão relaciona-
da à prevenção efetiva des-
ses eventos nos níveis admi-
nistrativo e operacional. Ain-
da há tempo de aprender co-
mo fazer isso. N 

 
*Luis Augusto de Bruin 

Especialista em Direito Traba-
lhista e Previdenciário, profes-
sor em cursos de formação de 
Técnico de Segurança do Traba-
lho e consultor de empresas 

luisbruin@terra.com.br 

Instagram: @bruinseg 

 

http://www.norminha.net.br/
https://protecao.com.br/destaque/frigorificos-debate-expoe-divergencias-sobre-revisao-de-norma-de-seguranca-no-trabalho/
https://ativa.ead.guru/cursos/nova-nr-5-mudancas/
https://revistacipa.com.br/portaria-preve-a-elaboracao-e-revisao-de-normas-tecnicas-de-higiene-ocupacional/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Hiperautomação: 
Afinal, é ou não é o fim do trabalho humano? 

 
Processo que vem deixando de ser uma tendência para se tornar uma realidade agrega valor 
às empresas com soluções que combinam inteligência artificial, robotização e aprendizado 

de máquinas, contribuindo para a evolução da mão de obra. 

Norminha 650, 18/11/2021 
    Toda vez que escutamos o 
termo Inteligência Artificial, a 
primeira pergunta que vem à 
nossa mente é: será o fim do 
trabalho humano?. Mas, an-
tes de responder a esta 
questão, pensemos nas ativi-
dades que fazíamos e que 
não gostávamos, por serem 
repetitivas. Por exemplo: a e-
missão de notas fiscal era 
manual e, posteriormente, os 
contadores tinham que 
transcrever todas as notas 
fiscais, uma por uma, em um 
livro de registros tributários. 
Se houvesse erro, o jeito era 
passar uma solução com á-
gua sanitária, e mais tarde o 
corretor líquido para fazer os 
ajustes. Nos bancos, valores 
para pagamentos eram digi-
tados, com uma enorme de-
manda de atenção por parte 
dos caixas. Por sua vez, o o-
perador de telemarketing 
passava o dia, a semana ou 
meses resolvendo pratica-
mente os mesmos proble-
mas e dando as mesmas in-
formações... 
   Gradativamente, todo esse 
trabalho vem sendo substi-
tuído por automações e mais 
recentemente pela Inteligên-
cia Artificial, que são ferra-
mentas robotizadas que si-
mulam um ser humano nas 
atividades repetitivas. Os 
chatbots, por exemplo, rea-
lizam a conversação com as 
pessoas, esclarecendo dúvi-
das e procurando ofertar so-
luções já conhecidas para os 
mais diversos problemas. 
“Neste caso, o objetivo é a-
celerar o processo e otimizar 
a experiência do cliente. Para 
tranquilizar, não é o fim do 
trabalho humano”, garante o  

executivo Atila Nicoletti, su-
perintendente comercial da 
Run2Biz Software, que me-
diou uma live para explicar o 
quanto a hiperautomação 
gera valor para as corpora-
ções com soluções que com-
binam Inteligência Artificial, 
robotização e aprendizado de 
máquinas, em processos e 
sistemas. 
   Como o ser humano possui 
particularidades que difícil-
mente as máquinas conse-
guiram substituir, como sen-
timentos, percepção social e 
capacidade de resolver pro-
blemas ainda não conheci-
dos, e em compensação al-
gumas atividades rotineiras 
podem ser delegadas à Inte-
ligência Artificial, entre elas, 
a leitura de e-mails e a ex-
tração de informações im-
portantes de documentos, fi-
cou claro, durante o webinar, 
que a hiperautomação – que 
consiste na união de conhe-
cimentos e tecnologias que 
as empresas devem adotar 
para assegurar o processo de 
trabalho automatizado – traz 
mais celeridade na realiza-
ção das atividades das em-
presas. 
   “Se a automação atua com 
o propósito de transformar 
processos mecânicos em au-
tomáticos, a hiperautomação 
contempla ainda mais funci-
onalidades de análise, de-
sign, medição de desempe-
nho, monitoramento, pesqui-
sa, predição, mensuração, 
chegando ao monitoramento 
e reavaliações, se tornando 
uma ferramenta muito mais 
completa”, informa Nicoletti. 
   O webinar contou com ex-
planações de Donato Penatti, 
diretor-presidente e membro 

fundador da Ninecon; Renato 
Panessa, diretor executivo de 
vendas na unidade Tech da 
Ninecon; Carlos Almeida, da 
Service IT; e Fernando Raup-
p, também da Service IT. To-
das as empresas participan-
tes são conhecidas como MS 
Ps – sigla para Managed Ser-
vice Providers –, ou seja, 
empreendimentos do setor 
de tecnologia da informação 
(TI), provedores de serviços 
baseados em TI. Live está 
disponível no YouTube e no 
Linkedin da Run2biz. N 

Norminha 650, 18/11/2021 
Auke Dijkstra Neto* 
   “A dificuldade é um severo 
instrutor.” A frase do filósofo 
irlandês Edmund Burke, que 
se referiu à Revolução Fran-
cesa, pode parecer banal e 
até um pouco “batida” para a 
realidade imediatista e tec-
nológica do século 21. Mas, 
se a pandemia nos deu boas 
e duras lições, o aforismo de 
Burke nunca esteve tão atual 
para o momento de reavali-
ação de nossas vidas pes-
soais e profissionais. 
   A maior crise sanitária e 
humanitária de nossa gera-
ção trouxe barreiras para a 
Era da Comunicação sem li-
mites e empecilhos nunca 
antes vividos por indivíduos 
que – por comodidade ou i-
naptidão – decidiram se en-
clausurar e não buscar no 
“outro” a solução para seus 
problemas. Nisso, a intercoo-
peração já nos mostrava, há 
décadas, o caminho para o 
sucesso, com seu modelo or-
ganizacional baseado em 
pessoas  e  na  ajuda  mútua, 
 

 

que trabalham em torno dos 
interesses em comum. 
   Vejamos o exemplo das co-
operativas paranaenses Frí-
sia, Capal e Castrolanda. Se-
paradamente, as três não 
possuíam tamanho nem pro-
dução em escala para conse-
guir resultados nacionalmen-
te. Com a criação da Unium, 
marca institucional que re-
presenta a intercooperação 
das companhias, hoje, uni-
das, as três são o segundo 
maior produtor de leite do 
país, com crescimento de 3, 
3% na produção em plena 
pandemia, totalizando 1,3 bi-
lhão de litros de leite inseri-
dos no mercado. 
   Mas, quais são os motivos 
desses números expressi-
vos? Além da forte industria-
lização que surgiu com o 
nascimento da Unium em 
2017, outros fatores também 
ajudaram no sucesso do pro-
jeto. O investimento em tec-
nologias, espaço maior no 
mercado, produtividade e va-
lor agregado maior, assim 
como a qualidade já reconhe 
 

cida dos produtos e uma es-
trutura de governança pró-
pria, constituída por um co-
mitê misto, que auxilia na to-
mada de decisões e na uni-
dade da gestão. Não foi fácil 
chegar até aqui, mas o ca-
minho estava traçado desde 
a concepção. 
   Cada cooperativa faz o seu 
trabalho de casa ao oferecer 
insumos, serviços e lojas a-
gropecuárias para seus as-
sociados. Mas a parte indus-
trial é feita em conjunto, sem 
que a identidade de cada co-
operativa seja perdida ao 
longo do caminho. Além dis-
so, outros projetos em seg-
mentos estratégicos da Uni-
um também têm ganho es-
paço e, muito em breve, de-
vem auxiliar econômica e so-
cialmente a região em que 
estão inseridos, ao gerar em-
pregos e oportunidades nos 
Campos Gerais paranaenses. 
   Esses e muitos outros que 
não cabem em um artigo, 
são apenas alguns dos a-
prendizados que o setor de 
intercooperação  pode ofere- 

Intercooperação mostra ao Brasil o caminho do sucesso cer à sociedade como um to-
do. Temos os exemplos e os 
caminhos para mostrar que a 
união faz, sim, a força. 

N 

 
Auke Dijkstra Neto é gerente 
de Marketing da Unium 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/channel/UCLSF_WAWw3HtOE86nOzKU9w
https://www.linkedin.com/company/run2biz/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Norminha 650, 18/11/2021 
 A UISA (antiga Usinas Itama-
rati) – líder no segmento de 
Bionergia e Açucar, há dois 
anos recebeu a missão de 
implantar automação, foi 
quando o executivo Rodrigo 
Gonçalves, ingressou na UI 
SA como CIO com esta mis-
são de acelerar a transfor-
mação digital, seguindo a di-
reção de um dos maiores a-
cionistas para que a UISA 
deixasse de ser apenas uma 
empresa de Agro, mas sim 
uma companhia de inovação. 
   Começando do zero, a TI 
sob liderança de Rodrigo 
Gonçalves criou um ecossis-
tema digital para mudar o fo-
co para inovação. Nesta épo-
ca, começaram com a imple-
mentação do RPA da Auto-
mationEdge integrado com 
chatbot na interface do what-
tsapp, em uma parceria com 
a Quality Nextech, especiali-
zada em auxiliar seus clien-
tes no desenvolvimento de 
soluções digitais, integra-
ções de serviços, automação 
de  processos  com RPA, out- 

Norminha 650, 18/11/2021 
A Trybe, escola de tecnologia 
referência na formação de 
profissionais em programa-
ção, anuncia as inscrições 
para o último curso do ano de 
Primeiros Passos na Progra-
mação. Os encontros são 
gratuitos, ministrados por 
pessoas instrutoras e especi-
alistas da Trybe, e estarão 
disponíveis ao vivo pelo canal 
da escola no YouTube, entre 
os dias 29 de novembro a 02 
de dezembro. O evento ofe-
rece 15 mil vagas e as ins-
crições podem ser realizadas 
até o dia 29 de novembro na 
página do curso.  
   Após garantir a participa-
ção, o estudante receberá to-
das as orientações por e-
mail, para o melhor aprovei-
tamento das aulas. 
   A edtech tem como objeti-
vo ensinar os conceitos fun-
damentais da programação a 
pessoas interessadas (que 
não precisam ter conheci-
mento prévio na área), du-
rante os quatro dias de e- 
vento. Os conteúdos das au-
las serão de introdução e ló-
gica de programação, além 
de  conceitos  de JavaScript: 

sourcing de TI e GRC. O CIO 
da empresa ressalta que o 
RPA aumentou a produtivi-
dade da empresa dando visi-
bilidade para a informação. 
“O que aumenta a produtivi-
dade é ter informação. Infor-
mação selecionada em tem-
po real, vai além da auto-
mação dos processos repeti-
tivos. É muito mais valioso. 
Prezamos em conceder in-
formação com governança 
para tomada de decisão, ve-
locidade, agilidade e qualida-
de, que não precisa depen-
der do ser humano. O robô 
segue as regras e a informa-
ção é precisa para tomada de 
ação muito mais rápida e as-
sim colaborar para aumentar 
a produtividade de toda a 
companhia”, afirma o execu-
tivo. 
   A implantação do RPA foi 
uma das primeiras iniciativas 
para popularizar a automa-
ção internamente na UISA, 
batizada de Sugar “Rapida-
mente caiu no gosto geral 
dos nossos colaboradores e 
desde  então,  temos mais de  

Trybe abre 15 mil vagas para 
última turma de 2021 de curso 

gratuito de introdução à 
programação 

 
 

inclusão de operadores e es-
truturas condicionais, além 
de arrays, strings, estruturas 
de repetição e funções. No 
último dia do curso, há a re-
solução de um desafio práti-
co da Trybe em Javascript; 
além de um bate-papo com 
estudantes da Trybe que já 
estão trabalhando com pro-
gramação. No decorrer do e-
vento, também vão aconte-
cer outras atividades, onde 
os participantes poderão as-
sistir a algumas palestras so-
bre o mercado de progra-
mação atual e receber dicas 
de carreira para se destacar 
em processos seletivos da á-
rea. 
 "O Primeiros Passos na Pro-
gramação é um curso extre-
mamente importante, porque 
permite que potenciais pes-
soas estudantes vejam na 
prática um pouco da nossa 
formação. Além disso, quem 
participa dos quatro dias de  
curso possui até oito vezes 
mais chances de se tornar 
estudante da Trybe em rela-
ção àquelas que não partici-
pam”, diz João Duarte, CTO 
da Trybe. 

N 

 
(São mais de 40 processos robotizados, que resulta em um 

crescimento de 15% a partir do RPA) 

43 processos automatizados 
e uma meta, automatizar 5 
processos por mês ainda em 
2021”, explica Rodrigo Gon-
çalves, CIO da UISA. 
   Em tempo real, tudo que 
está acontecendo na empre-
sa... 
   Segundo Rodrigo, a em-
presa tem muita informação 
e claro que os executivos são 
reativos e buscavam pratici-
dade. “Por isso, encontra-
mos na Quality com o RPA da 
AutomationEdge, a solução 
perfeita para todos os nossos 
problemas”, ressalta Gonçal-
ves. Animados com os resul-
tados, em 2020, em plena 
pandemia, o RPA foi implan-
tado na automação indus-
trial, automação agrícola e 
chão de fábrica e os resul-
tados começaram a parecer. 
“Perguntamos tudo ao Su-
gar, desde como estão as 
vendas de energia elétrica, 
informação da produção, flu-
xo de caixa diário, mensal, 
plano de vendas, metas de 
vendas, até eficiência. São 
10 indicadores, processos 
automatizados, tudo disponi-
bilizado para os acionistas. 
Em 5 segundos a alta gestão 
recebe as respostas via su-
gar (RPA)”, comemora Gon-
çalves. 
   Antes do RPA, o CIO escla-
rece que a empresa não le-
vava as informações para a 
alta gestão e com o RPA os 
dados foram democratiza-
dos, sem precisar estar lo-
gado em nenhum sistema, as 
informações são devolvidas 
pelo chatbot mesmo na inter-
face do whatsapp. 
   Na segunda onda do RPA, a 
TI da UISA automatizou tudo, 
desde reset de senha, RH, a-
tendimento de folha, além de 
indicadores gerenciais. Ro-
drigo explica que diariamen-
te, às 14 horas os acionistas 
recebem as informações e 
descem a escalada de co-
brança. No dia que está com 
perda de produção, perda de 
eficiência,  começam  as  co- 

UISA automatiza todas as áreas da companhia e acelera 
a transformação digital 

cobranças. A alta gestão 
consegue ver como está o 
fluxo de caixa de 90 dias no 
whatsapp, recebendo a ima-
gem, tudo feito pelo robô, se 
tem algum gap ele faz tudo. 
“Para a empresa é o RPA que 
está fazendo todo o processo 
dele, por exemplo, mas para 
os decisores é o Sugar – 
chatbot, – apelido do robô 
Automationedge, que está 
por trás e centraliza as infor-
mações no whatsapp” res-
salta Gonçalves. 
   Atualmente, o RPA está im-
plantado nos departamentos 
de RH, Financeiro, Industrial, 
Agrícola, TI, Suprimentos e 
Logística e a UISA já mira o 
futuro do RPA também na á-
rea comercial para promover 
a transformação do relacio-
namento com o cliente. 
“Com o RPA, quando plan-
tamos a cana, conseguimos 
acompanhar todo o proces-
so, desde o preparo do solo, 
até colheita, comercial e lo-
gística”, conta o CIO. A UISA 
mantém uma cidade com 
mais de 100 mil habitantes 
na cogeração de energia e 
hoje sabem quanto cogeram 
de energia por hora. “Unir 
automação comercial agríco-
la com a TI, traduziu as in-
formações para a alta ges-
tão, esse foi o maior valor al-
cançado com o time da Qua-
lity Nextech”, informa Gon-
çalves. 
 Pandemia acelerou a Trans-
formação Digital 
A pandemia acelerou a trans-
formação digital na UISA e 
segundo Rodrigo, a decisão 
de adotar e implantar o RPA 
foi assertiva, pois a contra-
tação aconteceu um pouco 
antes da pandemia. “Pode-
mos considerar que TI é res-
ponsável por um crescimen-
to de 100% da UISA, medi-
ante as decisões tomadas e a 
automação e processos com 
certeza responde hoje em 
15% pelo aumento do nosso 
faturamento, hoje na casa de 
1.2 bilhões”, ele ressalta. 

   Sempre de olho na produ-
tividade, o RPA permitiu ain-
da a UISA aumentar a capa-
cidade de carregamento diá-
rio que era de 30 caminhões 
e após a automação com-
pleta na fábrica de açúcar, 
atualmente são carregados 
45 caminhões, sem aumen-
tar o número de pessoas, 
sem aumentar o processo a 
partir da automação e ainda 
sem aumentar custos. 
   IOT no campo 
   O campo era a grande pre-
ocupação da UISA e hoje 
transformou a rotina da infor-
mação. São 1.250 pontos de 
IOT no campo, com celulares 
para coleta de dados e apon-
tamentos em aplicativos so-
bre perda de colheita, por e-
xemplo. Segundo Rodrigo, o 
colaborador que ganha por 
produção coleta as informa-
ções, encaminha ao escritó-
rio, é feita análise, mudança 
de configuração da máquina 
e nova entrada em linha, tu-
do em apenas 3 horas. Antes 
do RPA, o processo demora-
va 10 dias. O colaborador a-
notava as informações de 
campo, digitava em planilha 
excel, imprimia uma ficha, 
entregava para os líderes e 
as equipes perseguiam as 
máquinas para visualizarem 
os erros e aplicar a correção 
em um processo que demo-
rava cerca de 10 dias. “Hoje 
sabemos qual máquina está 
trabalhando ou em manuten-
ção, quanto gasta de Diesel e 
ganhamos 5 anos em cada 
colheita”, pondera o CIO. 
   Com 42 pessoas no time 
de TI e uma cadeira no con-
selho da empresa, Gonçalves 
reitera que o RPA aumentou 
a produtividade da TI como 
um todo. “O RPA contagiou 
nossos colaboradores, temos 
informação de qualidade e 
recentemente contratamos 
um treinamento avançado da 
Quality para atualizar todas 
as funções e envolver ainda 
mais nosso time”, conclui o 
empresário. 
   Próximos passos com a 
Quality 
   “Estamos de olho na Toke-
nização – blockchain –, que-
remos que os nossos clientes 

A NOVA CIPA NA PALMA DE SUA MÃO 

 

comprem o açúcar no super-
mercado e por meio de um 
QR Code, tenham o histórico 
de todo o caminho e origem 
do produto”, explica Gonçal-
ves. 
   Em paralelo com a auto-
mação, a rastreabilidade 
completa está prevista para 
lançamento em agosto deste 
ano. 
   Ainda estão previstos am-
pliar a parceria com a Quali-
ty. “Queremos focar 100% 
no negócio e deixar o dia a 
dia para o parceiro. Vamos 
romper a barreira de TI volta-
da internamente e olhar ex-
clusivamente para o nosso 
cliente final, afinal temos ho-
je RPA gerando informação 
de valor para o negócio e te-
mos que extrair o melhor 
desta ferramenta”, finaliza 
Rodrigo Gonçalves. 
   A Quality auxilia seus cli-
entes no desenvolvimento de 
soluções digitais, integra-
ções de serviços, automação 
de processos com RPA, out-
sourcing de TI e GRC. Nor-
malmente, inicia a transfor-
mação com o Outsourcing de 
TI, Data Center e Sistemas 
total do cliente, aplicando 
automação robótica de pro-
cessos, aumentando a pro-
dutividade das Operações de 
TI, agregando com chatbots, 
BI, Machine Learning e de-
senvolvimento de canais di-
gitais integrados e platafor-
mas de negócios, concluindo 
com plataformas de GRC pa-
ra melhor verificação, gover-
nança e controles internos de 
regras e regulamentações do 
segmento do cliente. 
   A empresa tem cases de 
sucesso em indústrias, aero-
portos, varejos, comércios, 
telecom, saúde, Agrobu-
siness, hospitais, geradoras 
e distribuidoras de energia, 
óleo e gás, construção civil, 
seguros, transportes, presta-
doras de serviços, clínicas, 
financeiras, bancos grandes 
e médios, além de institui-
ções do governo federal e es-
tadual, sendo uma das maio-
res empresas de TI do Brasil, 
com mais de 1.500 colabora-
dores, matriz no RJ, filiais em 
SP, PR e México. N 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.betrybe.com/primeiros-passos?utm_source=PR&utm_medium=Materias&utm_campaign=PR
https://ativa.ead.guru/cursos/nova-nr-5-mudancas/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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No ambiente laboral, todos os erros 
fatais são desumanos. Isto é fato! 

Norminha 650, 18/11/2021 
     O objetivo claro e objetivo deste artigo é simplesmente não 
romantizar a tolerância perante os erros ou falhas entre profis-
sionais reconhecidos, quando registrados e remunerados para 
atuação produtiva.  
   E porque, no momento de formação profissional, é que te-
mos a chance de erros e correções em tempo hábil para a a-
prendizagens em todos os níveis e, as instituições acadêmi-
cas se encarregam da preparação prévia para o mercado de 
trabalho. Lembrando-nos permanentemente que, o trabalha-
dor, em qualquer nível poderá ser vítima ou vilão de uma ação 
errática crucial. Neste exemplo de fato, iremos verificar duas 
versões de causas de tragédia aeronáutica ocorrida em 25 de 
julho de 2000, com a aeronave Supersônica Concorde, voo Air 
France 4590, Paris a New York, às 14:43 horas, morrendo 113 
pessoas entre tripulantes, passageiros e pessoas em solo, 
quando ocorrem duas descobertas de causas. 
   A B.E.A., sigla francesa de Escritório de Investigações e Aná-
lises; agência do governo Francês responsável pela inves-
tigação de acidentes aéreos na aviação civil, emite relatório 
conclusivo que a passagem da aeronave Concorde em alta 
velocidade, 85 m/s (306km/h), de um dos pneus sobre uma 
peça metálica de 43 cm de comprimento e 3 cm de largura,  
que se desprendeu de uma outra aeronave DC-10, da Compa-
nhia Continental prefixo N13067 que havia decolado antes do 
Concorde, estourando o pneu, cujas partes atingiram a área 
do tanque de combustível, vazando material sobre partes 
quentes do motor, resultando em incêndio. 
   Tira metálica em titânio na pista de decolagem causadora 
de todo o caos, segundo relatório investigativo e conclusivo 
da BEA, cuja pretensão dos técnicos especializados envolvi-
dos era proteger a aviação francesa de responsabilidades, en-
quanto a verdade era que dois motores haviam sofrido manu-
tenção a pedido do comandante Christian Marty para troca do 
reversor, por ter falhado anteriormente. 
   Observar que o reversor, sistema de freio aerodinâmico do avião, a-

cionado na aterrissagem ou para interromper uma decolagem do motor 

2 do lado esquerdo fora trocado pouco antes da aeronave pegar fogo e 

este aparelho, o reversor é um dos equipamentos que provocaram o aci-

dente com o Fokker-100 da TAM, que matou 99 pessoas em São Paulo 

em 1996, quatro anos antes. 

Conclusão 1: o mecânico soldador John Taylor foi condenado a 15 me-

ses de prisão e a Continental ao pagamento de multa de 200 mil euros 

às famílias das vítimas e o encarregado de manutenção da Continental, 

Stanley Ford inocentado. 

Conclusão 2: Em 29 de novembro de 2012, o Tribunal Francês recuou 

das decisões e isentou a Companhia Norte Americana Continental de 

qualquer culpa no acidente, acatando o recurso dos Norte-Americanos, 

cujos argumentos era que o Concorde já teria irrompido em chamas an-

tes de atingir o pedaço de metal e que a Continental estava sendo usada 

como bode expiatório para proteger a indústria de aviação francesa. 

   Retornemos ao Brasil, onde ocorreu uma situação de erro, 
resultando em mutilação corporal, quando um trabalhador a-
tuando como operador de calandra, teve três dedos e punhos 
prensados pela máquina Calandra ao fugir das regras de pro-
cedimentos, fazendo nós nas extremidades do tecido na ca-
landra, quando o correto seria costurar para a emenda, se-
gundo procedimentos seguros. 
   Sentença favorável ao pedido por danos morais, estéticos e 
materiais solicitados pelo advogado do trabalhador, confirma-
da pelos depoimentos de testemunhas, houve a omissão em 
não editar ordens interna de serviços sobre segurança e saú-
de no trabalho, seja pelo consentimento tático na insegura e 
prática habitual de se emendar tecidos no máquina calandra 
por meio de nós; contrariando, assim os termos apresentados 
na NR1-Disposições gerais, quando deveria ter sido terminan-
temente proibida a prática de realização de emendas de teci-
dos por meio de utilização de “nós”, ao usar de se fazer o pro-
cedimento adequado com a utilização de máquina de costura. 
A empresa foi penalizada ao pagamento de indenização por 
danos ao valor de R$ 100.000,00, além do pagamento de ou-
tras verbas trabalhistas pleiteadas.  A empresa possuía CIPA 
e SESMT instalados e não adiantou argumentação em função 
das lógicas presenciadas de negligência, imperícia e impru-
dência desta. Não adiantou apelar por duas vezes ao Tribunal 
Regional do Trabalho que manteve a decisão. N 
Jorge Gomes- Especialista em Seg. e Saúde do Trabalho 
(SST) 

Governo federal revisa normas que regulamentam saúde 
e segurança no trabalho 

Norminha 650, 18/11/2021 
O governo federal realizou no 
mês de outubro uma nova ro-
dada de revisões de normas 
regulamentadoras (NRs) de 
segurança e saúde no traba-
lho. Foram alteradas quatro 
NRs: 5, 17, 19 e 30. 
   Desde o início do atual go-
verno, foram feitas duas re-
visões de uma série de NRs. 
O objetivo, segundo a admi-
nistração federal, é desburo-
cratizar e modernizar a legis-
lação. 
   De acordo com o secretário 
executivo do Ministério do 
Trabalho e Previdência, Bru-
no Dalcomo, as mudanças 
contaram com amplo con-
senso entre empresas e tra-
balhadores. “Em números, 
foram 22 consultas públicas, 
com mais de 20 mil contri-
buições, entre centenas de 
reuniões com bancadas de 
trabalhadores e empregado-
res de todos os setores, nes-
se processo de revisão, que 
possuem em torno de 95% 
de consenso”, afirmou à A-
gência Brasil. 
   Uma das NRs revistas é a 
nº 5, que estabelece parâme-
tros e requisitos da Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes (Cipa). O objetivo da 
NR 30 é simplificar requeri-
mentos no transporte aqua-
viário, para diferenciar pe-
quenas embarcações dos 
grandes navios. 
   A NR 19 trata da saúde e 
segurança na indústria e co-
mércio de explosivos, fogos 
de artifício e outros artefatos 
pirotécnicos e visa fazer ade-
quações com os normativos 
das Forças Armadas. Já a NR 
17, que lida com aspectos de 
ergonomia em todos os seto-
res produtivos da economia,   

Norminha 650, 18/11/2021 
O novo texto oficial do anexo, 
com alteração no item 1.6, a-
presenta que: 
   1.6. as máquinas e equipa-
mentos que atendam às dis-
posições sobre meios de a-
cesso, previstas em normas 
técnicas oficiais, ou interna-
cionais, vigentes em 30 de 
julho de 2019, ou nas que 
venham a substituí-las, fi-
cam dispensadas de cumpri-
rem as exigências contidas 
neste anexo. 
   Estas alterações são resul-
tado de avaliações feitas pelo 
Ministério do Trabalho para 
melhorar  a  aplicação  da NR 

foi alterada para simplificar 
as exigências. 
   “Todas passam a conferir 
tratamento diferenciado a 
micro e pequenas empresas, 
a separar empresas pelo seu 
efetivo grau de risco, a re-
conhecer certificações inter-
nacionais, e a usar a tecno-
logia para reduzir os desloca-
mentos desnecessários de 
trabalhadores e permitir que 
empresas e seus colabora-
dores foquem a melhoria 
contínua da produtividade e 
da competitividade do país”, 
disse Dalcomo. 
   Reformulação 
   Desde fevereiro de 2019, o 
governo vem reformulando 
normas regulamentadoras 
de segurança do trabalho. A-
lém das NRs 1, 7 e 9, foram 
totalmente revisadas a NR 3, 
sobre embargo e interdição; 
a NR 12, de segurança do 
trabalho em máquinas e e-
quipamentos; a NR 18, que 
trata das condições e meio 
ambiente de trabalho na in-
dústria da construção; a NR 
20, sobre inflamáveis e com-
bustíveis; a NR 24, que trata 
das condições de higiene e 
conforto nos locais de traba- 
lho; e a NR 28, de fiscaliza- 
 

 

Novas considerações na NR 12 
12 nas indústrias, assim tra-
zendo mais segurança para 
as operações. Anteriormente 
havia a exigência de que as 
empresas deviam proceder 
em relação ao deslocamento 
e presença dos trabalhado-
res em ambientes com má-
quinas, com a necessidade 
de se atender aos critérios 
técnicos, previstos no anexo 
III. 
   Para manter as empresas 
atualizadas de forma mais 
dinâmica e simplificada, o i-
tem 1.6 do anexo III entrou 
em vigor, sendo a base para 
a aplicação das normas téc-
nicas. Ou seja, a partir da pu- 

ção e penalidades. 
  A NR 2, sobre inspeção pré-
via, foi revogada. Houve ain-
da revisão do anexo sobre 
calor da NR 15 e do item so-
bre periculosidade do com-
bustível para consumo pró-
prio da NR 16. 
   Confira as mudanças nas 
normas publicadas em outu-
bro: 
   NR 5 – Estabelece os parâ-
metros e os requisitos da Co-
missão Interna de Prevenção 
de Acidentes (CIPA): 
   Para diminuir conflitos tra-
balhistas, foi incluída uma 
definição sobre o término do 
contrato de trabalho por pra-
zo determinado, já consoli-
dada na jurisprudência. O fim 
do contrato, nesse caso, não 
caracteriza dispensa arbitrá-
ria ou sem justa causa do 
empregado eleito para cargo 
de direção da CIPA. 
   NR 17 – Regras de ergono-
mia: 
   Traz uma grande atualiza-
ção referente ao papel da A-
nálise Ergonômica do Traba-
lho (AET), com duas etapas 
de avaliação – uma prelimi-
nar e outra de aprofunda-
mento. A etapa preliminar 
corresponde à “avaliação er- 

blicação desta portaria, para 
se fazer qualquer operação, 
adequação ou implementa-
ção nos acessos às máqui-
nas, deve-se seguir o que diz 
nas normas técnicas. 
   Um ponto de atenção é 
que, para entender a altera-
ção, deve-se desconsiderar 
as exigências previstas ante-
riormente no Anexo III da NR 
12 e aplicar as referências 
técnicas  contidas  nas  nor- 

gonômica preliminar” e a de 
aprofundamento à “Análise 
Ergonômica do Trabalho – 
AET”. 
   NR 19 – Que dispõe sobre 
os requisitos e as medidas 
de prevenção para garantir 
as condições de segurança e 
saúde dos trabalhadores em 
todas as etapas da fabrica-
ção, manuseio, armazena-
mento e transporte de explo-
sivos: 
   Teve como uma das princi-
pais inovações o alinhamen-
to com o normativo  do Co-
mando Logístico do Exército, 
que foi atualizado em 2019, 
definindo que as áreas peri-
gosas de fábricas de explo-
sivos deverão ter monitora-
mento eletrônico permanen-
te, bem como o enquadra-
mento correto de substân-
cias quando são inflamáveis. 
   NR 30 – Estabelece requi-
sitos para a proteção e o res-
guardo da segurança e da 
saúde no trabalho aquaviá-
rio: 
   Levou em consideração o 
preenchimento de lacuna re-
gulamentar referente à ges-
tão dos riscos, com a reso-
lução de conflito normativo. 

N Revista CIPA 

 
mas técnicas oficiais, que 
são as normas da ABNT ou as 
normas internacionais, que 
são as normas ISO. 

N 
SCHMERSAL 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://revistacipa.com.br/governo-federal-revisa-normas-que-regulamentam-saude-e-seguranca-no-trabalho/
https://nr12.schmersal.com.br/pagina.php?t=novas-consideracoes-na-nr-12&utm_campaign=emkt_-_blog_novembro21&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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plo, o Tribunal Regional do 
Trabalho confirmou a demis-
são por justa causa de uma 
funcionária de um hospital 
que não quis se vacinar. 
   Além disso, no ano passa-
do, o STF entendeu que a va-
cinação no país é obrigatória, 
mas não pode ser forçada. 
Entendeu também ser possí-
vel aplicar sanções a quem 
decidir não se imunizar. 
   A portaria do governo 
   O texto do governo classifi-
ca como “prática discrimina-
tória”: 
   - demissão por justa causa 
do empregado que se recu-
sar a apresentar comprovan-
te de vacina contra a Covid-
19; 
   - exigir o comprovante co-
mo condição para a contrata-
ção. 
   Além disso, a portaria equi-
para a exigência de vacina a 
práticas discriminatórias re-
lacionadas a sexo, raça, cor, 
idade e deficiência. 
   Também estabelece puni-
ções para empregadores que 
descumprirem  a  determina-
ção e prevê que o empre-
gador poderá oferecer teste 
de Covid aos empregados. 
   A decisão de Barroso 
   Na decisão, o ministro res-
saltou que as pesquisas indi-
cam que a vacinação é “es-
sencial” para reduzir a trans-
missão da Covid. 
   Conforme o ministro, fun-
cionário sem imunização po- 

de representar risco no am-
biente de trabalho, represen-
tando “ameaça para a saúde 
dos demais trabalhadores, 
risco de danos à segurança e 
à saúde do meio ambiente 
laboral e de comprometi-
mento da saúde do público 
com o qual a empresa inte-
rage”. 
   “O PAÍS E O MUNDO EN-
FRENTAM UMA PANDEMIA 
DE GRAVES PROPORÇÕES. A 
ENFERMIDADE POR COVID-
19 MOSTROU-SE ALTAMEN-
TE CONTAGIOSA E É RES-
PONSÁVEL, NO BRASIL, PELA 
IMPRESSIONANTE CIFRA 
QUE ULTRAPASSA 600.000 
MORTOS”, ESCREVEU. 
   Barroso ressaltou na deci-
são que o Supremo reconhe-
ceu a legalidade da imuniza-
ção obrigatória em situação 
de pandemia, mas que a va-
cinação não pode ser à força. 
   “EM TAIS DECISÕES, [O ST 
F] AFIRMOU QUE OS DIREI-
TOS INDIVIDUAIS DEVEM CE-
DER DIANTE DO INTERESSE 
DA COLETIVIDADE COMO UM 
TODO NO SENTIDO DA PRO-
TEÇÃO AO DIREITO À VIDA E 
À SAÚDE”, ESCREVEU. 
  O ministro suspendeu o ter-
cho da portaria que conside-
rava prática discriminatória a 
exigência de certificado de 
vacinação em processos se-
letivos e a demissão por justa 
causa em razão da não a-
presentação do documento. 
   “Não há comparação pos-  
 

sível entre a exigência de va-
cinação contra a Covid-19 e 
a discriminação por sexo, o-
rigem, raça, cor, estado civil, 
situação familiar, deficiência, 
reabilitação profissional, ida-
de ou gravidez”, afirmou. 
   “Esses últimos fatores não 
interferem sobre o direito à 
saúde ou à vida dos demais 
empregados da companhia 
ou de terceiros. A falta de va-
cinação interfere”, frisou o 
ministro. 
   O que diz o governo 
   Atendendo a uma determi-
nação de Barroso, o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego a-
presentou no último dia 9 ao 
Supremo informações sobre 
a portaria. 
   Afirmou que editou a nor-
ma com urgência por consi-
derar que haveria ameaças 
de “demissão em massa de 
trabalhadores”. 
   Declarou ainda que o mi-
nistério tem competência pa-
ra editar a regra; que a por-
taria não vai além do que es-
tá previsto na legislação; e 
que a norma está de acordo 
com a decisão do STF do ano 
passado. 
   Para o governo, permitir a 
demissão por justa causa de 
quem não se vacina cria uma 
nova hipótese de desliga-
mento não prevista na legis-
lação, além de fomentar o 
preconceito contra o empre-
gado não vacinado. N 

Proteção G1 
 
curso introdutório é compos-
to de aulas teóricas com e-
xemplos práticos de aplica-
ção de cada assunto abor-
dado. 
8. Consolidando empresas: 
Estrutura jurídica e financei-
ra: Neste curso da USP, com 
a presença de profissionais 
nas áreas de direito, conta-
bilidade e investimento, a-
prenda como oficializar a sua 
empresa. Entenda mais so-
bre como conseguir um CN 
PJ, como oficializar uma so-
ciedade e as minúcias de ca-
pital SA, LTDA e EIRELI. A-
prenda os diferentes tipos de 
contratação, regulamenta-
ção, como funcionam inves-
timentos e valuation para 
startups, básicos em plane-
jamento fiscal e gestão fi-
nanceira, como funciona a 
proteção intelectual, entre 
outros temas importantes 
para dar o próximo passo no 
seu negócio. 
9. Econometria Básica Apli-
cada: Neste curso, será in-
troduzido  aos  alunos  méto- 

dos de estimação de mode-
los lineares que relacionam 
variáveis econômicas. Espe-
ra-se que o aluno seja capaz 
de entender modelos simples 
e testar hipóteses sobre os 
modelos de interesse. 
10.  Introdução à Análise Ma-
croeconômica: 
11.  Introdução ao Teste de 
Software: 
12.  Programa de cursos in-
tegrados Introdução aos 
Princípios e Práticas da Ges-
tão De Projetos: 
13.  Estatística não-paramé-
trica para a tomada de de-
cisão: 

Ministro suspende parte da portaria do governo que 
impedia demissão de quem não se vacinar 

 

 

Norminha 650, 18/11/2021 
 O ministro Luís Roberto Bar-
roso, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), suspendeu no 
dia 12/11/2021 trechos da 
portaria do governo federal 
que determinava que empre-
sas não poderiam exigir dos 
funcionários comprovante de 
vacinação contra a Covid. 
   Com a decisão de Barroso, 
os empregadores poderão e-
xigir o comprovante dos em-
pregados. Além disso, tam-
bém poderá haver demissão 
de quem se recusar a forne-
cer o comprovante, desde 
que isso aconteça como últi-
ma medida, dentro do critério 
da proporcionalidade. 
   A portaria foi editada pelo 
Ministério do Trabalho no úl-
timo dia 1º. Partidos políticos 
e sindicatos, então, aciona-
ram o Supremo contra a me-
dida do governo. Argumenta-
ram que a norma contraria a 
Constituição. Barroso é o re-
lator das ações. 
   Pela decisão do ministro, a 
exigência não deve ser apli-
cada a pessoas que tenham 
contraindicação médica ba-
seada no Plano Nacional de 
Vacinação ou em consenso 
científico. 
   Entendimentos da Justiça 
   A regra do Ministério do 
Trabalho contrariou decisões 
recentes da Justiça do Tra-
balho e orientações do Minis-
tério Público do Trabalho. 
   Em São Paulo, por exem- 

Norminha 650, 18/11/2021 
  O segurado especial é o tra-
balhador rural que exerce 
suas atividades de forma in-
dividual ou em regime de e-
conomia familiar, tirando o 
sustento próprio e/ou de sua 
família a partir desta ativida-
de, ou seja, não pode ter ou-
tra fonte de renda para a 
configuração. 
   Entretanto há exceções, 
quem vive do campo sabe da 
existência de tempos difíceis 
como por exemplo a estia-
gem, logo o legislador pre-
vendo essas situações que o 
homem do campo enfrenta 
estabeleceu a possibilidade 
de um eventual afastamento 
do trabalhador rural do cam-
po, para suprir eventuais ne- 

 

Trabalhador rural pode ter 
Carteira assinada? 

 

14.  Mapas conceituais para 
aprender e colaborar:  
15.  Compreendendo o Zika e 
doenças emergentes: 
16.  Origens da vida no con-
texto cósmico: 
    Inscrição: os interessados 
podem clicar no cursos dese-
jado para efetuar a inscrição. 
Os cursos são gratuitos do 
início ao fim. Só há taxa caso 
você queira solicitar a emis-
são do certificado da institui-
ção. 
   Clique aqui e tenha mais 
informações. 

N    
 

 
cessidades básicas. 
   Logo, a lei menciona que 
poderá o trabalhador rural se 
afastar de suas atividades de 
campo, exercendo atividade 
remunerada e até com car-
teira assinada por até 120 
dias por ano.  

N 
 

TEXTO: ASSISTENTE 
JURIDICO: ROBERTO 

TEIXEIRA JUNIOR  

Norminha 650, 18/11/2021 
1. Introdução à Ciência da 
Computação com Python 
Parte 1: Neste curso você irá 
aprender os principais con-
ceitos introdutórios de Ciên-
cia da Computação e tam-
bém aprenderá a desenvol-
ver pequenos programas na 
linguagem Python. 
2. Introdução à Ciência da 
Computação com Python 
Parte 2: Esta é a segunda 
parte do Curso de Python da 
USP, onde você vai continuar 
a aprender os principais con-
ceitos introdutórios de Ciên-
cia da Computação e tam-
bém aprenderá a desenvol-
ver pequenos programas na 
linguagem Python. 
3. Marketing Digital: Aprenda 
a desenvolver a estratégia de 
marketing digital para a sua 
empresa ou startup, nesse 
curso você irá aprender so-
bre os principais pontos do 
Marketing como ROI, SEO, 
SEM,  Testes  AB e como ge- 

renciar o funil de conversão e 
também como usar platafor-
mas como Google Adwords e 
Analytics, Facebook Ads e 
Email Marketing. 
4. Criação de Startups: Como 
desenvolver negócios inova-
dores: Esse é um curso in-
trodutório da USP sobre cri-
ação de startups, ele é com-
posto por aulas teóricas que 
abordam métodos como 
Customer Development e Le-
an Startup, e aulas práticas 
com empreendedores das 
maiores startups brasileiras 
compartilhando suas experi-
ências sobre o assunto. 
5. Marketing e vendas B2B: 
Fechando novos negócios: A-
prenda a aumentar as ven-
das em negócios B2B com 
técnicas e estratégias de 
Marketing. Este curso intro-
dutório oferece conteúdos 
teóricos e práticos dados pe-
los profissionais das maiores 
startups brasileiras, como 
Lean Survey, looqbox, colabo 

radores, entre outras. 
6. Inove na gestão de equi-
pes e negócios: O cresci-
mento da empresa: Aprenda 
a gerir equipes na sua em-
presa, e também estratégias 
de como crescer o seu negó-
cio com profissionais das 
maiores startups brasileiras, 
como upLexis, Revelo, Play-
ax e Beleza na Web. Neste 
curso você irá entender mais 
sobre como escalar, como 
criar e manter a cultura, co-
mo ser um líder, como gerir e 
contratar equipes, como de-
senvolver produtos e como 
cuidar da operação da sua 
empresa. 
7. UX / UI: Fundamentos para 
o design de interface: Apren-
da com uma das maiores 
startups do Brasil, a Taqtile 
sobre com criar a melhor ex-
periência para o seu usuário, 
formas de gerar ideias, prin-
cípios básicos de design e 
como desenvolver interfaces 
de  aplicativos e  sites,  esse  

 

USP oferece cursos gratuitos e online 

http://www.norminha.net.br/
https://protecao.com.br/destaque/covid-barroso-suspende-parte-da-portaria-do-governo-que-impedia-demissao-de-quem-nao-se-vacinar/
https://www.coursera.org/learn/consolidando-empresas?ranMID=40328&ranEAID=9g3VakVGp2Q&ranSiteID=9g3VakVGp2Q-Kplf7vW5JZMW5SMW987wJw&siteID=9g3VakVGp2Q-Kplf7vW5JZMW5SMW987wJw&utm_content=2&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=9g3VakVGp2Q
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https://www.coursera.org/specializations/gestao-de-projetos-introducao-usp?ranMID=40328&ranEAID=9g3VakVGp2Q&ranSiteID=9g3VakVGp2Q-XXh.m6fWjUtgFiOEZ.UW.g&siteID=9g3VakVGp2Q-XXh.m6fWjUtgFiOEZ.UW.g&utm_content=2&utm_medium=partners&utm_source=linkshare&utm_campaign=9g3VakVGp2Q
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Solurb: Sipat mostra que a 
segurança é inadiável 

 
Com a vida dando sinais de retorno à normalidade, pensar 

em segurança e prevenção se mostra ainda mais necessário. 
Norminha 650, 18/11/2021 
          A Pandemia mudou hábitos de vida e principalmente de 
consumo, e isso refletiu também na gestão de resíduos da 
cidade. 
   Pensando nisso, a SIPAT – Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho, realizada na Solurb, este ano buscou 
conscientizar sobre a necessidade constante de atenção à se-
gurança de todos, onde a prevenção é essencial e inadiável. 
   Com ações híbridas entre o virtual e o físico, o objetivo foi 
envolver os mais de 1 mil funcionários nas atividades que vi-
sam o cuidado individual e coletivo, e assim promover a redu-
ção de acidentes de trabalho e melhoria de qualidade de vida 
e desempenho da vida profissional. 

 
   Houve palestras virtuais com tema “saúde e vida”, direto de 
São Paulo, atendimento gratuito de saúde ocular com Oftal-
mologista da Pax Real e orientações sobre “saúde do ho-
mem”, com o Dr. Jamal, integrando as iniciativas do “No-
vembro Azul”. 

 
   “Com o tema ‘Não deixe para amanhã a Segurança e a Pre-
venção que você pode fazer hoje’ foi mantido a tradição de 
grande envolvimento dos colaboradores, gerando maior aten-
ção na prevenção de acidentes de trabalho principalmente 
com materiais perfurocortantes, e também assegurar ações 
com toda segurança e respeito aos protocolos de segurança 
da Pandemia”, afirma Readir Andrade, encarregado de Segu-
rança do Trabalho da Solurb. 

 
   Com foco exclusivamente nos colaboradores internos da 
Solurb, a SIPAT 2021 acontecerá de 8 a 12 de novembro em 
sua 9ª edição,  e a expectativa é que resulte na diminuição de 
acidentes de trabalho e melhoria da qualidade dos serviços 
disponibilizados ao cidadão. N 
 

Portaria que disciplina novos procedimentos, programas e 
condições de SST atualiza regras sobre a avaliação de EPIs 

Norminha 650, 18/11/2021 
  Em atendimento à chamada 
Consolidação do Marco Re-
gulatório Trabalhista Infrale-
gal, um dos destaques pu-
blicado no dia 11 de novem-
bro, no Diário Oficial da União 
é a Portaria nº 672, que dis-
ciplina os procedimentos, 
programas e condições de 
Segurança e Saúde no Tra-
balho. O documento foi assi-
nado pelo ministro do Traba-
lho e Previdência, Onyx Lo-
renzoni. 
   No texto, a Portaria destaca 
em capítulos os novos regra-
mentos sobre os seguintes 
temas: procedimentos de a-
valiação de Equipamentos de 
Proteção Individual, previstos 
na NR 6; regulamento téc-
nico sobre o uso de equipa-
mentos para proteção respi-
ratória; segurança e saúde 
dos motoristas profissionais 
do transporte rodoviário de 
cargas e coletivo de passa-
geiros; cadastramento de 
empresas e instituições que 
utilizam benzeno e indicador 
biológico de exposição ocu-
pacional ao benzeno; embar-
gos e interdições; estrutura, 
classificação e regras de a-
plicação das NRs; procedi-
mentos para elaboração e re-
visão das Normas Regula-
mentadoras de SST; e, PAT 
(Programa de Alimentação 
do Trabalhador). 
   A portaria completa pode 
ser acessada neste link. 
   EPIs 
   De acordo com a Animaseg 
(Associação Nacional da In-
dústria de Material de Segu-
rança e Proteção ao Traba-
lho), a Portaria publicada on-
tem revisa e consolida porta-
rias, instruções normativas e 
decretos na área de SST, 
incluindo a Portaria 11.437, 
de 6 de maio de 2020, que 
estabelece os procedimentos 
e os requisitos técnicos para 
avaliação de Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI e 
emissão, renovação ou alte-
ração de Certificado de Apro-
vação e dá outras providên-
cias. 
   O capítulo 1 da nova Porta-
ria, foca nos procedimentos e 
requisitos técnicos para ava-
liação de Equipamentos de 
Proteção Individual. Dividida 
em seções, o capítulo aborda 
sobre avaliação de EPI; certi-
ficados de conformidade e 
relatórios de ensaio; critérios 
de emissão, renovação e al-
teração do CA (Certificado de 
Aprovação); prazo de valida-
de,  migração,  suspensão  e 

 

cancelamento do CA; comer-
cialização e marcações obri-
gatórias; fiscalização do EPI; 
e, disposições transitórias. 
   Conforme análise inicial do 
texto publicado no DOU, feita 
pela Animaseg, entre as prin-
cipais alterações para o setor 
de EPIs está a confirmação 
da aceitação de Ensaios e 
Certificados de Conformida-
de emitidos no exterior. De a-
cordo com o texto da Portaria 
devem ser observadas as se-
guintes condições: 
   1. o organismo certificador 
do país emissor deve ser a-
creditado por um organismo 
signatário de acordo multila-
teral de reconhecimento 
(Multilateral Recognition Ar-
rangement), estabelecido por 
uma das seguintes coopera-
ções: 
   a) International Accredita-
tion Forum, Inc. – IAF; 
   b) International Laboratory 
Accreditation Cooperation – 
ILAC; ou 
   c) Interamerican Accredita-
tion Cooperation – IAAC; 
   2. o relatório de ensaio de-
ve ter sido emitido por labo-
ratório estrangeiro acredita-
do por um organismo signa-
tário de acordo multilateral 
de reconhecimento, estabe-
lecido por uma das seguintes 
cooperações: 
   a) Interamerican Accredita-
tion Cooperation – IAAC; ou 
   b) International Laboratory 
Accreditation Cooperation – 
ILAC. 
   Além disto, conforme ainda 
o texto, em caso de EPI de 
proteção respiratória, serão 
aceitos certificados emitidos 
pelo NIOSH (National Institute 
for Occupational Safety and 
Health). 
   Outro ponto analisado pela 
Associação foi o artigo 16 
que trata sobre a validade do 
laudo ou certificado do exte-
rior. 
   “EM CASO DE CERTIFICA-
DO DE CONFORMIDADE EMI-
TIDO NO EXTERIOR, SEM 
PRAZO DE VALIDADE, COM 
PRAZO DE VALIDADE INDE-
TERMINADO OU COM PRAZO 
DE VALIDADE SUPERIOR A 
CINCO ANOS, O PRAZO DE VA 

VALIDADE DO CERTIFICADO 
DE APROVAÇÃO SERÁ DE 
CINCO ANOS”, DESTACA A 
PORTARIA. 
   Já no artigo 38, o foco são 
EPIs submetidos à avaliação 
compulsória no âmbito do 
Sinmetro que passarão a ser 
avaliados segundo regula-
mento do Ministério do Tra-
balho e Previdência, a ser 
publicado: 
   1. até 28 de fevereiro de 
2022, para capacete de se-
gurança de uso na indústria, 
para componentes de EPI pa-
ra proteção contra quedas 
com diferença de nível e para 
luvas isolantes de borracha; 
e 
   2. até 30 de novembro de 
2022, para luvas cirúrgicas e 
de procedimento não cirúrgi-
co contendo borracha natu-
ral, para luvas de proteção 
contra agentes biológicos 
não sujeitas ao regime de vi-
gilância sanitária, e para pe-
ças semifaciais filtrantes pa-
ra partículas. 
   Outro tópico importante ci-
tado na análise da Associa-
ção, é sobre a inclusão da 
responsabilidade penal do 
fabricante ou importador pe-
los EPIs. “O fabricante ou im-
portador tem responsabilida-
de técnica, civil e penal 
quanto aos EPI por ele fabri-
cados ou importados, sendo 
que a emissão do Certificado 
de Aprovação não configura,  

em nenhuma hipótese, 
transferência de responsabi-
lidade ao Ministério do Tra-
balho e Previdência”, desta-
ca o texto. 
   No capítulo 2 da Portaria, 
que trata do regulamento 
técnico sobre o uso de Equi-
pamentos para Proteção 
Respiratória, a Animaseg 
destaca a alteração feita no 
artigo 45: “A seleção dos e-
quipamentos de proteção 
respiratória deve observar, 
dentre outros, os valores dos 
fatores de proteção atribuído, 
previstos no ‘Programa de 
Proteção Respiratória – Re-
comendações, Seleção e Uso 
de Respiradores’”. 
   Entre outros pontos anali-
sados pela Associação estão 
os requisitos mínimos para 
embalagem, quando o ma-
nual de instrução é eletrônico 
(art. 19); custos com a fisca-
lização, na avaliação das a-
mostras de responsabilidade 
do fabricante ou importador, 
inclusive para ensaios reali-
zados no exterior (art. 25); os 
CAs dos EPIs de proteção 
respiratória, ensaiados pela 
Fundacentro poderão ter 
seus certificados prorroga-
dos até 30 de junho de 2023 
(art. 43); e, as Normas Téc-
nicas exigidas para os EPIs 
sofreram pequenos ajustes, 
dentre eles a eliminação da 
data da Norma  (Anexo I). 
   Confira abaixo o comentá-
rio do diretor-executivo da A-
nimaseg, Raul Casanova Jú-
nior, sobre as mudanças pu-
blicadas nesta Portaria: 

 
N Proteção 

 

 

    

http://www.norminha.net.br/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-672-de-8-de-novembro-de-2021-359091010
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-672-de-8-de-novembro-de-2021-359091010
https://protecao.com.br/leis-sst/noticias-legislacao-sst/portaria-que-disciplina-novos-procedimentos-programas-e-condicoes-de-sst-atualiza-regras-sobre-a-avaliacao-de-epis/
https://www.youtube.com/watch?v=D3Y-Gx6kcwg
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Governo simplifica, desburocratiza e consolida a 
legislação trabalhista infralegal 

Norminha 650, 18/11/2021 
   O Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e o Ministro 
do Trabalho e Previdência, 
Onyx Lorenzoni, participaram 
no dia 10/11/2021, da Con-
solidação do Marco Regula-
tório Trabalhista Infralegal. O 
evento, no Palácio do Planal-
to, foi o coroamento de um 
trabalho que revisou, desbu-
rocratizou e simplificou nor-
mas trabalhistas, preservan-
do os direitos dos trabalha-
dores. 
   Os mais de 1000 decretos, 
portarias e instruções nor-
mativas trabalhistas identifi-
cados desde o início do go-
verno foram reunidos em 15 
normas. Para isso, foram re-
alizadas 10 consultas públi-
cas, que geraram mais de 6 
mil contribuições da socieda-
de. 
   O ministro Onyx Lorenzoni 
destacou a importância des-
sa simplificação. “O passo de 
hoje é extraordinário. A deci- 

 

 

são de estabelecermos um 
programa permanente de 
simplificação e desburocrati-
zação trabalhista vai garantir 
a todos aqueles que empre-
endem no Brasil, de que com 
simplicidade e com eficiên-
cia se pode transformar a vi-
da das pessoas”, disse Lo-
renzoni. 
   As normas tratam dos mais 
variados assuntos, como 
carteira de trabalho, aprendi-
zagem profissional, gratifica-
ção de natalina, programa de 
alimentação do trabalhador, 
registro eletrônico de ponto, 
registro sindical e profissio-
nal, além de questões liga-
das à fiscalização, como cer-
tificado de aprovação de e-
quipamento de proteção in-
dividual. 
   O secretário-executivo do 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência, Bruno Dalcolmo, 
ressaltou a importância da 
simplificação para que em-
presas e  trabalhadores pos-    

sam conhecer e cumprir os 
normativos. “Dentro da es-
tratégica de melhoria do am-
biente de negócios e aumen-
to da competitividade da e-
conomia brasileira, a agenda 
de consolidação normativa 
foi um dos pilares da Se-
cretaria de Previdência e Tra-
balho. Esses 15 normativos 
serão reexaminados a cada 
dois anos buscando aperfei-
çoamento às entregas que 
hoje são feitas”, destacou. 
    Essa é a primeira vez que 
a legislação trabalhista infra-
legal é completamente revi-
sada. Várias normas infrale-
gais que não tinham mais va-
lidade foram revogadas, co-
mo o Decreto nº 71.885, de 
1973, que regulamentava a 
profissão de empregado do-
méstico e cujas disposições 
estavam exauridas, uma vez 
que essa regulamentação foi 
tratada pela Lei Complemen-
tar nº 150, de 2015. Outros 
35 decretos sem validade já 
foram revogados desde 
2019. Outro exemplo são as 
10 portarias que tratavam de 
registro de ponto para con-
trolar a jornada de trabalho. 
    Outras 12 portarias trata-
vam de emissão e de registro 
na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, com pro-
cedimentos distintos para 
estrangeiros, dependendo da 
nacionalidade. Hoje, todos os 
interessados  podem  obter a 

carteira de trabalho digital, 
bastando possuir o número 
de CPF. 
   Para compreender as re-
gras de aprendizagem pro-
fissional, por exemplo, era 
necessária a consulta em 30 
portarias. Já para o registro 
sindical, eram 37 portarias. 
As regras para emissão de 
certificado de aprovação de 
equipamento de proteção in-
dividual estavam dispostas 
em 39 atos. 
   O objetivo do trabalho de-
senvolvido pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência é que 
cada ato trate de temas co-
muns. Os quase 200 decre-
tos identificados, por exem-
plo, resultaram em quatro 
decretos consolidados que 
tratam de: legislação traba-
lhista, convenções e reco-
mendações da Organização 
Internacional do Trabalho – 
OIT, profissões regulamenta-
das e colegiados do trabalho. 
   Essa agregação de normas 
tornará a legislação mais a-
cessível e clara à sociedade 
e aos operadores do Direito 
do Trabalho, promovendo 
maior segurança jurídica. 
Houve também a simplifica-
ção e a retirada de obriga-
ções desnecessárias ou me-
ramente cartoriais, para des-
burocratizar os processos de 
prestação de serviços pelo 
Estado e de prestação de in-
formações pelos cidadãos. 

 
   O Decreto assinado prevê, 
ainda, a criação do Programa 
Permanente de Simplificação 
e Desburocratização Traba-
lhista. Assim, se possibilita o 
monitoramento dos atos nor-
mativos a cada dois anos, de 
forma que permaneçam con-
solidados e simplificados, e-
vitando a antiga prática de 
proliferação de normas autô-
nomas e redundantes. N 

Fonte: Ministério do 
Trabalho e Previdência 

 

Lições de vida 
Importância da cultura da prevenção foi renovada 

com os desafios da pandemia 
Norminha 650, 18/11/2021 
*Luiz Augusto Damasceno Brasil 
          É sempre bom fazermos comparações, demarcações e 
analogias para expressar-mos os cenários marcantes de nos-
sas vidas. Na verdade, queiramos ou não, somos eternos a-
prendizes. Nós que outrora passamos pelos bancos escolares, 
na infância e mesmo na adolescência, sabemos a apreensão 
e o nervosismo que causavam as chamadas semanas de pro-
vas, especialmente a final, aquela do último bimestre, quando 
os professores e professoras avaliavam por meio de notas se 
nós tínhamos condições ou não de alcançar mais um degrau 
na nossa escolaridade. 
   E não era fácil, os pais cobrando, tínhamos que nos empe-
nhar e nos esforçar para retornar e relembrar os conteúdos 
ensinados, até chegar os dias e as horas em que teríamos que 
comprovar nas avaliações que havíamos realmente aprendido 
e apreendido mesmo o que havia sido ensinado. Felizmente, 
muitos alcançavam o grau desejado e exibiam orgulhosos os 
seus boletins aos amigos e os pais, eram as primeiras vitórias 
de nossas vidas escolares. Vitórias alcançadas após muita 
preparação com as lições anteriores às provas. 
   Agora respire fundo, pois na realidade, no cotidiano de nos-
sas vidas, muitas das vezes, as provas vêm primeiro e as li-
ções de vida depois. Este detalhe faz muita diferença. Após 
dois anos de sofrimentos e provações trazidas pela pandemia 
que assolou todo o mundo, hoje, nós podemos avaliar os re-
sultados negativos e positivos dessas lições coletivas de vida. 
Mas será que aprendemos mesmo? Se colocarmos uma lupa 
sobre os resultados negativos veremos que os governos, em 
todo o mundo, estavam despreparados. Literalmente os go-
vernos foram pegos com as “calças nas mãos”. Ninguém se 
entendia, não haviam infraestruturas locais para suportar os 
desafios impostos pela pandemia e mesmo os organismos 
internacionais da área “batiam cabeças”. 
   Os cientistas tentavam acelerar a ciência com a utilização 
de vacinas experimentais para, ao menos, atenuar o número 
de vítimas. Triste é saber que, enquanto isso, políticos ines-
crupulosos se aproveitavam do sofrimento da população para 
auferir dinheiro visando as suas campanhas eleitorais. 
   APRENDIZADOS NA SST 
   Nos resultados positivos dessas lições de vida, nós profis-
sionais de SST, auferimos um enorme crescimento do enten-
dimento sobre a importância da cultura de prevenção e prote-
ção contra acidentes e doenças nos ambientes domésticos, 
do trânsito, de trabalho e até de lazer. 
   Atualmente, a população brasileira sabe muito mais sobre a 
utilização de EPIs e EPCs que, com certeza, na prática, deixa-
rão de ser meras maquiagens para enganar as fiscalizações. 
As indústrias de EPIs e EPCs nunca nas suas histórias aufe-
riram tantos lucros e riquezas de vido à pandemia, o que, por 
conseguinte, se houver boa vontade, poderão patrocinar pro-
gramas na internet, no rádio, na TV, nas revistas e jornais so-
bre a cultura de prevenção e proteção, atuando como induto-
res do ensino e difusão dessas práticas junto à população. 
   Em suma, nós os sobreviventes, aprendemos mais sobre as 
fragilidades da vida, mas podemos contar com os profissio-
nais que lidam na área de SST, pois nunca desanimam e con-
tinuam firmes na missão. Mesmo diante dos infortúnios e no-
vos desafios colocados pelas provas e lições de vida, utilizam 
com ousadia e otimismo um refrão do samba-canção de Paulo 
Vanzolini que diz: Reconhece a queda/ e não desanima/ le-
vanta/ sacode a poeira/ dá a volta por cima.  Enfim, após dois 

anos de provação certamen-
te virão os anos de redenção. 

N 
*Luiz Augusto Damasceno 
Brasil – Pós graduado em 
Didática, Mestre e Doutor 
em Educação, Advogado, 

Pedagogo, tecnologista 
Senior Retired da 

Fundacentro, Professor 
convidado da UnB, UNIP e 
UFG, Consultor em Direito. 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.kaefy.com.br/
https://ativa.ead.guru/cursos/nova-nr-5-mudancas/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 650, 18/11/2021 
Empresas brasileiras de EPI 
– Equipamento de Proteção 
Individual participaram da 
Exposição A+A, através do 
Brazilian Safety, projeto se-
torial da Associação Nacional 
da Indústria de Material de 
Segurança e Proteção ao 
Trabalho – ANIMASEG em 
parceria com a Agência Bra-
sileira de Promoção de Ex-
portações e Investimentos – 
Apex-Brasil. 
   Reconhecido como o mais 
importante evento global na 
área de Saúde e Segurança 
do Trabalho, a Exposição e o 
Congresso foram realizados 
na cidade alemã de Düssel-
dorf, de 26 a 29 de outubro. 
   Para José Geraldo Brasil, 
presidente da ANIMASEG, a 
A+A pode ser considerada a 
“Olimpíada de Segurança” 
do mundo. “Visitei a feira pe-
la primeira vez em 1995 e, 
de lá para cá, tenho vindo em 
todas as edições. A partir de 
1999, a JGB já participou co-
mo expositor. É uma feira de 
inovação onde você pode, a-
lém de ver as novas tecnolo-
gias e as tendências de mer-
cado, saber das preocupa-
ções do setor em relação às 
Normas e ao futuro do traba-
lho e da proteção das pes-
soas”. 
   José Geraldo, que também 
preside a JGB, lembra que 
cada vez mais os produtos e 
os equipamentos de prote-
ção individual seguem o 
mesmo  design da moda nas 

 

Projeto Brazilian Safety 
leva empresas de EPIs 
para feira alemã A+A 

roupas, botas, luvas, dentre 
outros materiais/EPIs. “A fei-
ra também permite que o 
empresário planeje o futuro 
da sua empresa e seus pro-
dutos. Muito interessante as 
novas ideias relacionadas à 
proteção que foram apresen-
tadas nas áreas dos labora-
tórios e das startups”. 
   Já Maurício Macedo, dire-
tor geral da Cipa Fiera Mila-
no, empresa especializada 
em feiras de negócios e re-
vistas técnicas, demonstrou 
satisfação em ver o retorno 
dos eventos presenciais. “O 
nosso sentimento é de felici-
dade em acompanhar a reto-
mada das feiras acontecendo 
de maneira real e efetiva, a-
pós um longo tempo de inter-
rupção gerado pela pande-
mia”, afirmou. “Vimos uma 
movimentação internacional 
bastante grande na cidade 
de Düsseldorf e a partici-
pação de muitos países na 
A+A”. 
   O executivo analisa que o 
ambiente é extremamente 
favorável e que as pessoas 
estão ávidas pelo face to fa-
ce. “Compomos a delegação 
do Brasil junto com a Ani-
maseg para fortalecer nos-
sas relações com os expo-
sitores brasileiros e com a 
própria associação. Além 
disso, é uma oportunidade 
para prospectar clientes in-
ternacionais para a FISP 
2022 – Feira Internacional de 
Segurança e Proteção”. N 

Revista CIPA 

Norminha 650, 18/11/2021 
   Bolsa de R$ 2 mil mensais, 
além de complementos co-
mo vale-transporte ou com-
bustível e vale-alimentação 
ou refeição, ou, para quem 
opta pelo home office, auxílio 
de R$ 170. É a política de 
remuneração do programa 
de estágios do ROIT BANK, 
fintech de Curitiba que está 
com 30 vagas abertas para 
esta reta final do ano. 
As condições oferecidas con-
firmam o potencial de cresci-
mento na carreira proporcio-
nado por empresas de tecno-
logia da informação (TI). Se, 
por um lado, o setor calcula 
déficit de 408 mil profissio-
nais até 2022 (dados da or-
ganização Softex), por outro, 
para eliminar esse gargalo, 
tem investido na geração de 
oportunidades. O programa 
do ROIT BANK oferece vanta-
gens que vão além das sala-
riais, para desenvolvimento 
acelerado, tanto pessoal, 
quanto profissional e educa-
cional. 

  Os “roiters”, como são cha-
mados os contratados pela 
empresa, contam com um 
ambiente rico em comparti-
lhar conhecimento, experi-
ências e a busca constante 
pela excelência. Além disso, 
há curso de inglês, saúde o-
cupacional (exercícios labo-
rais) e até descontos para a-
tendimento psicológico on-
line. A rotina de trabalho é 
para quem realmente gosta 
de estudar muito e se desen-
volver rápido. 
   Há ainda a promoção de a-
tividades de integração entre 

Estagiários ganham R$ 2 mil 
mensais em fintech que tem 

vagas abertas 
os colaboradores, com even-
tos on-line, incluindo jogos e 
gincanas. E, por meio do 
“People Club” – clube de 
descontos da organização –, 
os estagiários têm acesso a 
compras em lojas parceiras 
com descontos. 
   As vagas disponíveis na 
fintech abrangem diferentes 
especificidades da área de 
tecnologia da informação, 
como QA, IA, RPA e desen-
volvimento FullStack, node. 
Js, Vue.Js e Python. Liber-
dade para inovar e desenvol-
ver novas ideias, com acesso 
direto ao CEO e a todos os 
colaboradores, sem hierar-
quia, aprendizado com os er-
ros, celebração das conquis-
tas, valorização da diversida-
de e rechaço a preconceitos 
e discriminações estão entre 
os valores culturais fomenta-
dos. 
   Para o fundador e CEO do 
ROIT BANK, Lucas Ribeiro, 
garra para vencer desafios e 
constante busca por aprendi-
zado e superação estão entre 

 
Programa de estágios do ROIT BANK ilustra como se dá o 

desenvolvimento de carreiras proporcionado pelo setor de TI 

as características elementa-
res para profissionais de em-
presas de TI – e, em parti-
cular, na fintech curitibana. 
“Valorizamos talentos que 
queiram verdadeiramente se 
desenvolver acima da mé-
dia.”, sublinha o executivo. 
   Mais detalhes sobre o pro-
grama de estágios do ROIT 
BANK, descrição de vagas e 
como se candidatar, estão no 
link: 
https://roit.gupy.io/jobs/738
508?jobBoardSource=gupy_
public_page. 

N 

Reymaster implementa novo 
ERP de olho na expansão da 

eficiência energética 

 
Foco da empresa, que atua como distribuidora de materiais 
elétricos, atendendo clientes de pequeno, médio e grande 

porte, é dar continuidade ao seu processo de melhoria 
contínua, de forma estável, eficiente e segura. 

Norminha 650, 18/11/2021 
 É fato: para se consolidarem 
no mercado, as empresas 
devem estar sempre supe-
rando desafios. E, uma vez 
que estamos na era da inte-
ligência artificial e da Internet 
das Coisas, não faz nenhum 
sentido usar lápis e caderno 
para o controle de informa-
ções importantes. Afinal, e-
xistem ferramentas que, a-
lém de centralizar todos os 
dados do negócio, facilitam o 
processo de organização, 
controle e troca de ideias. 
   Sabendo disso, como parte 
do seu programa de modeni-
zação e adaptação às novas 
tecnologias, a Reymaster, 
que atua como distribuidora 
de materiais elétricos, aten-
dendo clientes de pequeno, 
médio e grande porte, sejam 
eles residencial, empresarial 
ou industrial, dá outro passo 
à frente rumo à inovação e 
implanta seu novo Enterprise 
Resource Planning (ERP – 
planejamento dos recursos 
da empresa), englobando to-
dos os dados e processos da 
organização em apenas um 
sistema, o que facilita – e 
muito – a tomada de deci-
sões. 
   O novo ERP, de última ge-
ração, é formado por um a-
grupamento de aplicativos 
que têm por objetivo lapidar 
todos os processos, ofere-
cendo identificação, trata-
mento, transparência, con-
trole e segurança em um dos 
ativos mais valiosos para a 
empresa: a informação. 
   “Muitas vezes, a informa-
ção está lá, disponível, e tem 
quem não se dê conta de sua 
essencialidade para o desen-
volvimento do negócio, fa-
zendo jus ao velho ditado de 
ter que perder para entender 
o valor. Como na Reymaster 
nós sempre trabalhamos 
com o tripé confidencialida-
de,  integridade e disponibili- 
dade de dados, concluímos 
que  esta era  a melhor  hora 

para implantar este softwa-
re”, informa Marco Stoppa, 
CEO da empresa. 
   De acordo com Stoppa, pa-
ra que a decisão saísse do 
papel, outro fator crucial foi o 
crescimento da empresa, 
que hoje trabalha com um 
estoque com mais de 40 mil 
itens à pronta-entrega e tem 
em sua carteira de clientes 
pessoas físicas e jurídicas. 
Portanto, para dar conta de 
toda essa evolução, era ne-
cessário um sistema mais 
robusto para a entrada das 
informações e processamen-
tos dos dados, visando ala-
vancar os negócios e a res-
truturação dos processos. 
   Na prática, o novo ERP será 
um instrumento de respostas 
precisas e seguras: “O mer-
cado de iluminação e eficiên-
cia energética já vinha pas-
sando por grandes mudan-
ças e, principalmente nos 
dois últimos anos, com o ad-
vento da pandemia de Covid-
19, trouxe trabalho remoto, 
reuniões virtuais, incremento 
dos aplicativos de delivery, 
investimento massivo de di-
versas empresas em e-com-
merce. Com isso, a tecnolo-
gia se tornou peça-chave pa-
ra qualquer empresa. Com a 
Reymaster não poderia ser 
diferente, estamos investin-
do pesado em inovação para 
fazer frente às demandas do 
mercado, com maior agilida-
de e melhor atendimento aos 
nossos clientes”. 
 Com o novo software, a Rey-
master terá segurança na ali-
mentação dos dados, o que 
melhorará significativamente 
o controle interno de todos os 
processos. Outra vantagem 
será a agilidade nas opera-
ções do dia a dia, que resul-
tará em maior produtividade; 
e a questão principal: ter, ao 
inteiro dispor, em tempo real, 
informações detalhadas com 
dados precisos. Uma verda-
deira mão amiga na gestão 
de toda a empresa. N 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://revistacipa.com.br/projeto-brazilian-safety-leva-empresas-de-epis-para-feira-alema-aa/
https://roit.gupy.io/jobs/738508?jobBoardSource=gupy_public_page
https://roit.gupy.io/jobs/738508?jobBoardSource=gupy_public_page
https://roit.gupy.io/jobs/738508?jobBoardSource=gupy_public_page
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/

