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NRs 6 e 22 
estão em 
consulta 
pública 

Norminha 651, 25/11/2021 
Estão em consultas públicas, 
desde 22/11/2021, os novos 
textos das Normas Regula-
mentadoras nº 6 (Equipa-
mento de Proteção Individu-
al) e 22 (Segurança e Saúde 
Ocupacional na Mineração). 
   CLIQUE AQUI e acesse os 
novos textos. 
   A consulta ficará disponível 
por 30 dias. N 

lho e Previdência. O Senado 
aprovou o mesmo texto que 
havia sido aprovado na Câ-
mara dos Deputados. O pro-
jeto segue agora para a san-
ção do presidente da Repú-
blica. N 

ou pelos serviços prestados à 
sociedade e à Justiça do Tra-
balho. O evento será trans-
mitido ao vivo pelo canal do 
TST no YouTube, a partir das 
17h. 
   Este ano, a solenidade será 
presencial, na área externa 
do tribunal, com respeito a 
todas as normas de seguran-
ça sanitária. Apenas convi- 

   Na noite dessa sexta-feira, 
26 de novembro de 2021, a 
partir das 20 horas, o Comitê, 
através de uma transmissão 
ao vivo pelo Youtube, irá a-
presentar os destaques do 
ano: 1 Técnico de Segurança 
do Trabalho; 1 Engenheiro de 
Segurança do Trabalho; e 1 
Docente de SST.  

Na próxima edição iremos di-
vulgar os destaques da SST, 
os idealizadores do evento e 
as entidades, que pela boa 
causa, passaram a apoiar a 
realização, que é inédito de 
forma estadual. 
ASSISTA NESTE LINK: 
https://www.youtube.com/channel
/UC1aYyBgtDZC4DCRWJf2T4Gw  

 

 

Norminha 651, 25/11/2021 
   O Plenário do Senado apro-
vou na terça-feira (23), em 
votação simbólica, o PLV 25/ 
2021, projeto de lei de con-
versão da Medida Provisória 
(MP) 1.058/2021, que re-
criou  o  Ministério  do Traba- 

Manual para 
seleção de EPI 
Proteção Auditiva 

Norminha 651, 25/11/2021 
    Na edição 359, de novem-
bro/2021, a Revista Proteção 
publicou o Manual para Sele-
ção de EPI sobre Proteção 
Auditiva. O conteúdo destaca 
que os Equipamentos de Pro-
teção Individual precisam o-
ferecer proteção e conforto 
aos trabalhadores expostos a 
níveis elevados de ruído. 
   Acesse o conteúdo gratui-
tamente no Proteção+. 

N 

Norminha 651, 25/11/2021 
   O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) realizará, em 1º 
de dezembro, a cerimônia de 
outorga da Comenda da Or-
dem do Mérito Judiciário do 
Trabalho de 2021 (OMJT). A 
homenagem é concedida às 
instituições e às personalida-
des que se destacam no e-
xercício  de  suas  profissões 

Etec oferece 
curso de TST 

gratuito 
Norminha 651, 25/11/2021 
  A escola ETEC de São Paulo 
oferece curso para formação 
de Técnico em Segurança do 
Trabalhado gratuitamente. 
   Os cursos serão realizados 
em várias cidades do Estado. 
   Para mais informações e 
inscrições: 
https://www.vestibulinhoete
c.com.br/home/  
   Em Araçatuba: 
   18 3622-0170 ou 
   18 3625-8677 
   Tem cursos de outras á-
reas também. N 
    

Senado aprova recriação do 
Ministério do Trabalho e Previdência 

dados e imprensa poderão a-
cessar o local, e estão pre-
vistos o uso obrigatório de 
máscaras, a aferição de tem-
peratura, bem como a manu-
tenção do distanciamento 
social. 
   A Sociedade Beneficente 
de Senhoras- Hospital Sírio 
Libanês será a instituição ho-
menageada. Assistam. N 
 

 
Atenção amigos prevencionistas, investir na segurança do 
trabalho ficou ainda melhor! Vamos sortear um IPHONE 11 

64gb e você pode ser o ganhador! 
SAIBA COMO PARTICIPAR! 

   No final de 2020 e início de 2021 lançamos uma sequência 
de atividades, passo a passo, capaz ajudar profissionais de 
todo o Brasil a reduzir os acidentes de trabalho! 
   Junto com o material disponibilizamos de presente um pa-
cote com 65 dinâmicas, todas com aplicações prontas, e mais 
50 DDS em PowerPoint! 
   Além disso, todos os clientes que adquiriram nosso material 
também receberam o treinamento “Mudando a forma de per-
ceber riscos”. Inclusive este treinamento já foi ministrador pa-
ra mais de 150 técnicos e engenheiros de segurança do traba-
lho! 
   Agora me responda, quer ter acesso a este material e ainda 
concorrer um IPHONE 11? 
   Todos os clientes que adquirirem o material, avaliado em 
mais de R$800, por apenas R$49,90, entre os dias 21/novem-
bro de 2021 e 20/dezembro de 2021, vão participar automati-
camente do sorteio! 
   O sorteio será realizado ao vivo no YouTube da Realizarte 
Palestras! 
   Então não perca tempo, adquira o acesso ao conteúdo com-
pleto e boa sorte! 

   https://go.hotmart.com/L45919262O  
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Nesta edição: 12 páginas 

Dia do TST: 

Alagoas terá Live 
em homenagem 

Norminha 651, 25/11/2021 
  O Sindicato dos Técnicos de 
Segurança do Trabalho de 
Alagoas promove nesta sex-
ta-feira, 26/11 às 19h30, Li-
ve “Os impactos das mudan-
ças em SST” em homena-
gem ao Dia Nacional do Téc-
nico de Segurança do Traba-
lho, com Marlos Alan Pereira 
Santos e Vicente Barbosa. 
   Evento será pelo Insta-
gram: @sintestal N 

Destaques do ES serão revelados amanhã 
 

Palestra ANET 

Comunicação 
não violenta para 
relacionamentos 

saudáveis 
Norminha 651, 25/11/2021 
   A apresentação da Palestra 
“Comunicação não violenta 
para relacionamentos saudá-
veis” é uma realização da 
ANENT (Associação Nacional 
da Enfermagem do Trabalho) 
com apoio do COFEN e será 
proferida HOJE, 25 de no-
vembro, a partir das 19 ho-
ras. 

 
Dra. Roberta Z. de Alcântara 
    Com participação gratuita 
a palestra será proferida pela 
Dra. Roberta Z. de Alcântara 
(Enfermeira do Trabalho, Ge-
rente de Fiscalização do Co 
renSP. 

 
Dra. Célia Barros 

   A moderadora será a Dra. 
Célia Barros (Enfermeira do 
Trabalho). 
   Para participar clique neste 
link: 
http://link.cofen.gov.br/ANENT  

N  

Hoje tem Live 

Esclarecendo 
dúvidas sobre 

o envio de 
informações 

de SST para o 
eSocial 

Norminha 651, 25/11/2021 
  As grandes empresas já es-
tão tendo que encaminhar as 
informações de SST para o 
eSocial. Em janeiro peque-
nas e médias também serão 
obrigadas a este envio. To-
dos precisam estar prepara-
dos para este importante 
momento. Para esclarecer as 
principais dúvidas que sur-
gem neste momento a Revis-
ta Proteção fará uma live 
gratuita com o engenheiro 
Jorge Chahoud, especialista 
no assunto. 
   Será HOJE, 25 de novem-
bro de 2021, às 19h. 
   Inscreva-se gratuitamente. 

N 

Câncer de 
Próstata 

 
Dr. Magno Amadei 
Médico do Trabalho 

Norminha 651, 25/11/2021 
       O câncer de próstata é o 
câncer mais frequente no se-
xo masculino. 
   Visando a diminuir a taxa 
de mortalidade, que ainda é 
alta e os cuidados específi-
cos que os homens precisam 
tomar, Dr. Magno Amadei 
gravou uma breve explicação 
sobre o tema, convocando a 
todos os homens a se cuida-
rem. 
   Para assistir ao vídeo, bas-
ta clicar sobre a foto acima 
ou nesse link: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=ray6UV_YPAo N 

Norminha 651,25/11/2021 
De forma inédita, a categoria 
da SST do Espírito Santo se 
movimentou durante o mês 
de novembro na indicação de 
profissionais de destaque. A 
participação foi através de 
um link, com acesso público, 
onde os profissionais iam 
sendo indicados. 

TST entregará comendas da Ordem do Mérito Judiciário 
do Trabalho em 1º de dezembro 

 

“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 
 

Curso PGRO em Araçatuba será em Dezembro 
E mais: Curso de Instrutor NR33 (Presidente Prudente 8 a 11/12); Instrutor NR20 (13 e 14/12 

Araçatuba); Instrutor NR35 (Araçatuba 26 a 29/01/22) e HO em Naviraí MS em Fev/2022 

INFORMAÇÕES NA PÁGINA 12 DESSA EDIÇÃO OU NO WHATS 18 99765-2705 

http://www.norminha.net.br/
https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-publica-relatorio-AIR-nr-04
https://www.youtube.com/user/tst
https://www.youtube.com/user/tst
https://www.youtube.com/channel/UC1aYyBgtDZC4DCRWJf2T4Gw
https://www.youtube.com/channel/UC1aYyBgtDZC4DCRWJf2T4Gw
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://protecao.com.br/manual-de-epi/manual-para-selecao-de-epi-protecao-auditiva/?utm_campaign=manual_para_selecao_de_epi_-_protecao_auditiva_-_segundo_envio&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://protecao.com.br/manual-de-epi/manual-para-selecao-de-epi-protecao-auditiva/?utm_campaign=manual_para_selecao_de_epi_-_protecao_auditiva_-_segundo_envio&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/
https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/
https://go.hotmart.com/L45919262O
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://link.cofen.gov.br/ANENT
https://conteudo.lojavirtualprotecao.com.br/lp-live-da-protecao-duvidas-envio-informacoes-de-sst-esocial?utm_campaign=convite_1_-_live_esclarecendo_duvidas_sobre_o_envio_de_informacoes_de_sst_para_o_esocial&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.youtube.com/watch?v=ray6UV_YPAo
https://www.youtube.com/watch?v=ray6UV_YPAo
https://www.youtube.com/watch?v=ray6UV_YPAo
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 651, 25/11/2021 
Por Sullivan Silva, na Agência 
Pública | Fotos: Fernando Madeira 
| Infográficos: Larissa Fernandes 

   Era tarde de segunda-feira, 
13 de junho de 2020, quando 
a explosão em uma mina de 
exploração de rochas orna-
mentais, localizada em Barra 
de São Francisco, no noroes-
te do Espírito Santo, deixou 
em choque a população da 
cidade. “Explodiu três na pe-
dreira!”, dizia o texto com-
partilhado em diversos gru-
pos de aplicativos de mensa-
gem. 
   Minutos após o acidente, o 
tio da psicóloga Maria Helena 
Gonçalves Tomaz Caseli, 35 
anos, chegou para dar a notí-
cia de que o marido dela, Je-
eam Lucindo Caseli, 31, era 
uma das vítimas. As primei-
ras informações eram que 
ele teria quebrado os braços 
e as pernas após a “detona-
ção de forma acidental” de 
material explosivo na empre-
sa e que fora levado para o 
hospital. 

 
Jeeam Lucindo Caseli 
trabalhava na pedreira 

durante a explosão 
   Jeeam foi socorrido, mas 
chegou ao hospital morto. 
Estava quase irreconhecível 
pela quantidade de hemato-
mas,  queimaduras  e  ossos 
 
 
 
 
  

fraturados. A violência regis-
trada em seu corpo não é um 
caso isolado e faz parte de 
um triste histórico de morte e 
invalidez de trabalhadores 
que se repete ano a ano no 
setor de mármore e granito 
no estado. 
   “A morte sempre pega todo 
mundo de surpresa, mas pa-
ra nós está sendo muito difí-
cil. Minhas filhas ficaram 
com problemas psicológicos, 
principalmente a mais nova, 
que era muito apegada ao 
pai. Perdi não só um marido. 
Ele era um companheiro, um 
amigo. Agora é uma batalha 
por dia. Difícil demais!”, de-
sabafou a viúva de Jeeam. 
   Considerado um funcioná-
rio experiente, Jeeam traba-
lhava havia dez anos como 
blaster – profissional que faz 
a detonação de rochas com o 
uso de material explosivo – 
no Grupo Guidoni, uma das 
maiores empresas de extra-
ção e beneficiamento de ro-
chas do Espírito Santo. No 
momento do acidente, ele 
estava com mais dois cole-
gas de trabalho. Um jovem 
de 22 anos que teve uma fra-
tura exposta na perna passou 
por cirurgia e se recuperou 
em casa. E um homem de 36 
que, além das fraturas, teve 
18% do corpo queimado e 
passou quatro meses inter-
nado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 
das Clínicas em Vitória. Pro-
curado pela Agência Pública,  

 

o Grupo Guidoni informou 
que deu esclarecimentos por 
meio de notas oficiais nas 
datas dos fatos, que “se-
guem com as investigações 
internas e que irão responder 
somente aos órgãos compe-
tentes”. 
   “Perdi não só um marido. 
Ele era um companheiro, um 
amigo. Agora é uma batalha 
por dia. Difícil demais!”, de-
sabafa Maria Helena  

 
“Perdi não só um marido. 

Ele era um companheiro, um 
amigo. Agora é uma batalha 

por dia. Difícil demais!”, 
desabafa Maria Helena 

   Segundo informações do 
Sindicato dos Trabalhadores 
das Indústrias de Extração, 
Beneficiamento e Comércio 
de Mármore, Granitos e Cal-
cário do Estado do Espírito 
Santo (Sindimármore), desde 
2005, o setor registrou 220 
mortes de trabalhadores no 
estado. O número de aciden-
tes de trabalho também é al-
to. Em 2020, foram 289, com 
12 mortes. Números pareci-
dos com os de 2019, ano 
com 291 ocorrências e 10 
mortes. 
   Dados da Secretaria Esta-
dual de Saúde (Sesa) reve-
lam que, de 2012 a 2019, o 
setor  de mármore  e granito 

 

mais comuns são quedas, 
contusões e esmagamento 
de membros e órgãos por 
fragmentos rochosos. No be-
neficiamento, os acidentes 
estão relacionados à movi-
mentação e acondiciona-
mento de chapas e produtos 
beneficiados. No transporte, 
são comuns os acidentes ro-
doviários envolvendo veícu-
los de carga de blocos e cha-
pas”, detalhou o procurador. 
   Cobranças e falta de fisca-
lização 
   Nas pedreiras, uma das ví-
timas que tiveram o corpo 
esmagado foi Aziel Betzel, de 
32 anos, no município de 
Nova Venécia, na empresa 
Mont D’Ouro Mineração. Se-
gundo relatos de funcionários 
ao Corpo de Bombeiros, Aziel 
participava do processo de 
extração de granito quando 
uma pedra se desprendeu e 
caiu de uma altura de 6 me-
tros. A pedra, que pesava to-
neladas, caiu em cima dele. 
Procurada pela reportagem, 
os sócios da empresa não 
quiseram se pronunciar. 
   “Ele foi trocar a água quan-
do estavam terminando de 
cortar a bancada. Daí ela [a 
bancada] abriu e arrancou o 
pedaço que ele estava em ci-
ma. A bancada desceu nor-
mal e o pedaço que ele esta-
va em cima chiou. Ele caiu 
primeiro e a bancada caiu por 
cima dele”, contou à reporta-
gem o irmão de Aziel, Ozéias 
de Paula Betzel, de 36 anos. 

 

O sangue extraído das pedreiras do Espírito Santo 

to a gente tiver a cultura de 
culpabilização do trabalha-
dor, o problema não se resol-
ve. O que falhou? A minha 
gestão de segurança estava 
adequada? Isso é importante 
porque senão só vai contabi-
lizar óbitos e não vai desco-
brir as causas dos aciden-
tes”, destaca. 

 
Carregamento de pedras no 
porto de Vitória, no Espírito 

Santo 
   O procurador-chefe do Mi-
nistério Público do Trabalho 
(MPT-ES), Valério Soares He-
ringer, também aponta que 
há muitas falhas que contri-
buem para os acidentes e 
mortes dos trabalhadores. As 
principais regras descumpri-
das são a ausência de en-
trega ou a fiscalização inade-
quada do uso de equipamen-
tos de proteção individual; 
falta de exames médicos pe-
riódicos; não fornecimento 
de informações sobre os ris-
cos ocupacionais existentes; 
falta de dispositivos de capa-
citação para movimentação, 
armazenagem e manuseio 
de chapas; deixar de deter-
minar procedimentos a se-
rem adotados em caso de a-
cidente ou doença relaciona-
da ao trabalho, incluindo a a-
nálise de suas causas e me-
didas de prevenção e repara-
ção do dano; e até a não e-
missão de comunicação de 
acidente de trabalho. 
   “As mortes estão presen-
tes em todas as etapas da 
produção.  Na  extração,  os 

 

 
Em 2020, foram 289 acidentes no setor de mármore, 
granito e calcário do estado. Desde 2005, 220 mortes. 

Apesar do faturamento bilionário, quase nada se investe 
em segurança, a fiscalização é inadequada e faltam até 

informações sobre riscos 

foi responsável pela ativida-
de econômica mais letal no 
estado, ficando na frente do 
de transporte rodoviário de 
carga, por número de notifi-
cações de óbitos por aciden-
te de trabalho. Foram 52 
mortes em sete anos, segun-
do a Sesa. Mas, se se consi-
derarem os dados do Sindi-
mármore, sindicato que re-
presenta os trabalhadores da 
categoria, esse número sobe 
para 63. 
   “As pessoas vão virando 
número, só que para a famí-
lia não é assim. A empresa 
indeniza e toca pra frente. 
Depois você encontra com os 
filhos desses trabalhadores e 
eles não têm mais o pai. A 
esposa com aquela dor pro-
funda que não supera”, de-
sabafou a advogada do Sin-
dimármore, Amanda Macedo 
Torres Moulin. 
   Com mais de 1.600 empre-
sas, a indústria de explora-
ção de rochas é um dos prin-
cipais setores econômicos 
do Espírito Santo, responsá-
vel por 10% do PIB capixaba. 
Segundo o Sindicato da In-
dústria de Rochas Ornamen-
tais, Cal e Calcário (Sindiro-
chas), em 2020 o setor fatu-
rou US$ 740 milhões em ex-
portações. Em 2019, o es-
tado alcançou a marca de 
US$ 1 bilhão de faturamento, 
com exportações para Esta-
dos Unidos, China, Itália, Mé-
xico e Reino Unido. 
   Mas por trás do alto fatura-
mento o setor registra uma 
quantidade assustadora de 
acidentes e mortes de operá-
rios. Um dos motivos para 
tantas mortes seria a falta de 
investimento em medidas de 
segurança do trabalho, afir-
ma a coordenadora do Nú-
cleo Especial de Vigilância 
em Saúde do Trabalhador da 
Sesa, Liliane Graça Santana. 

 
   “Às vezes a gente vê que o 
setor admite pessoas que 
não estão preparadas para a-
quela atividade. Máquinas 
sem proteção, sem seguran-
ça. A ausência de equipa-
mentos de proteção adequa-
dos”, diz Liliane, que destaca 
ainda a cultura de culpabili-
zação do trabalhador pelas 
empresas. 
   “Infelizmente as análises 
de acidentes são feitas cul-
pabilizando os trabalhadores. 
Mas os acidentes geralmente 
não têm causa única. Enquan 

SEGUE NA PÁGINA 03/13 

Artigo compartilhado 
nas Páginas 02 e 03 

http://www.norminha.net.br/
https://apublica.org/
https://apublica.org/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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O sangue extraído das pe-
dreiras do Espírito Santo... 
Continuação da página 02/13 
   Ozéias também era funcio-
nário da empresa onde o ir-
mão trabalhava. Ele esteve 
no local do acidente, porém, 
depois de ter visto o irmão 
prensado debaixo da pedra, 
não conseguiu mais voltar ao 
trabalho. Desenvolveu sín-
drome do pânico e decidiu 
fazer um acordo para ser de-
mitido. 
   “Não consegui voltar. Che-
guei a ir ao escritório, mas na 
extração não fui mais. Mi-
nhas pernas tremiam ao che-
gar lá. Foi quando consegui 
fazer uma demissão indireta. 
Foi o único jeito que achei de 
não voltar a trabalhar lá de 
forma alguma”, disse Ozéias, 
ainda abalado pelas cenas 
que presenciou. 
   Marteleteiro experiente, O-
zéias relata pressões de em-
presas da região sobre os 
trabalhadores da linha de 
frente da extração de pedras, 
em uma rotina de constantes 
cobranças por produtividade, 
mesmo em locais de alta pe-
riculosidade. 
   “Uma vez pediram para 
meu primo furar um lugar 
perigoso lá, ele ficou com 
medo e não quis fazer. Ele 
pediu para colocá-lo em ou-
tro lugar e no outro dia o 
mandaram embora. Aí você 
percebe aquela ganância que 
é tão grande por dinheiro, 
que eles não podem te ver 30 
minutos à toa, que não é à 
toa – é você montando uma 
segurança para você próprio  

e eles falam que você está 
indo devagar”, disse. 

 
Ozéias de Paula Betzel, 

irmão de Aziel 
  A falta de fiscalização, o ex-
cesso de carga de trabalho 
diante da suspensão de con-
tratos e a manutenção e até 
o aumento da produção são 
alguns dos fatores apontados 
por diretores do Sindimár-
more para a escalada de a-
cidentes com mortes em 
2020. O sindicato denuncia 
que desde 2016 nenhuma o-
peração foi feita por audito-
res da Superintendência Re-
gional do Trabalho, órgão 
responsável pela fiscalização 
das condições de segurança 
do trabalho. 
   “Desde 2016 que não te-
mos fiscalização no setor de 
mármore e granito. Teve 
uma investigação por ordem 
judicial. Falar que veio um 
auditor fiscal fazer a fiscali-
zação, através dos ofícios 
que enviamos, não veio ne-
nhum”, denunciou Reginaldo 
Célia, diretor do Sindimár-
more. 
   Em entrevista à Pública, o 
superintendente regional do 
Trabalho, Alcimar Candeias, 
criticou o posicionamento do 
sindicato dos trabalhadores 
por apontar a falta de fiscali-
zação como um dos fatores 
que contribuíram para ocor-
rências  de  acidentes  com 

mortes. 
   “Eles têm a mania assim… 
sempre quando morre al-
guém, falam que não está 
tendo fiscalização. A fiscali-
zação tem esse papel da pre-
venção também. Mas o go-
verno, o Estado brasileiro, 
não tem como manter uma 
estrutura que seja suficiente 
para fazer o papel que os 
empreendedores têm que fa-
zer. Nosso papel é suple-
mentar. Na verdade, a obri-
gação de conferir o trabalho 
seguro e saudável é de quem 
contrata. É de quem empre-
ende”, disse Candeias, que 
relacionou as mortes à falta 
de investimento das empre-
sas em segurança e saúde 
do trabalho. 
   “Você vai à marmoraria e 
encontra o tear com fio de 
alta tensão desencapado, aí 
acontece um acidente e fa-
lam que é culpa da fiscaliza-
ção. A fiscalização que tinha 
obrigação de consertar aqui-
lo ali? Não é assim! O go-
verno não pode ter uma es-
trutura dessa, não. É um cus-
to muito alto para a socie-
dade brasileira”, afirmou o 
superintendente. 
   Apesar de defender o en-
xugamento da máquina pú-
blica, Candeias afirmou que 
o trabalho do órgão precisa 
ser ampliado. “Temos feito 
nosso papel, mas nos últi-
mos anos perdemos muitos 
colegas com aposentadorias, 
até mortes, e estamos em 
um nível de concursos muito 
baixo. Aí quer dizer você di-
minui  os  seus  quadros  e é  

 

claro que você gera dificul-
dade. Mas repito para você: a 
gente vem fazendo nosso 
trabalho, todas as denúncias 
estão sendo apuradas, todas 
as informações de acidentes 
estamos fazendo a análise 
circunstanciada, mas esse 
ano o que realmente pegou 
foi a situação da pandemia”, 
concluiu. 

 
   Acidentes também incapa-
citam trabalhadores 
   Além do alto índice de mor-
tes, o setor de rochas orna-
mentais no Espírito Santo re-
gistra uma quantidade as-
sustadora de acidentes de 
trabalho todos os anos. De 
2015 a 2020, foram 1.873 a-
cidentes. Um registro a cada 
dois dias no período de cinco 
anos, segundo informações 
do Sindimármore. 
  O ex-operário Euclésio San-
tos do Carmo, de 53 anos, 
carrega no corpo as marcas 
de 20 anos de trabalho em 
minas de exploração. Teste-
munhou alguns acidentes e 
sofreu um que quase tirou 
sua vida. Caiu de uma altura 
de 8 metros e quebrou di-
versos ossos do corpo. 
   “Estava derrubando uma 
prancha que escorregou. Es-
tou aí vivo, mas quase morri. 
Na época, na pedreira, não 
tinha segurança e depois do 
ocorrido eles colocaram cer-
cas. Meu corpo nunca mais 
foi o mesmo. Os ossos do 
peito são trincados e não 
posso pegar peso. Se pegar 
peso e andar 5 metros, é 
muita dor”, relatou. 
   Euclésio foi demitido quan-
do retornou ao trabalho, um 
ano após o acidente, pois não 
conseguia mais fazer o tra-
balho braçal na frente de 
exploração. Só que o destino 
foi ainda mais trágico para o 
operário. Anos depois, des-
cobriu que estava com sili-
cose, doença ocupacional 
causada pela inalação do pó 
de sílica, substância tóxica 
presente no granito. 

 
Trabalhadores do setor 
relataram à reportagem 

problemas de saúde 
causados pela inalação de 
substância tóxica presente 

no granito 
  Silicose: a morte silenciosa 
 “Eram dez marteleteiros tra-
balhando  juntos  e  jogando 
 
 
    

poeira um na cara do outro. 
Não dava para enxergar. E no 
final desse negócio aí desco-
bri essa silicose.” A afirma-
ção é do ex-operário do setor 
de rochas ornamentais Gilci-
mar Procópio Lucas, de 49 
anos, momentos depois de 
receber o diagnóstico de que 
estava com silicose, doença 
pulmonar adquirida durante 
o período em que trabalhou 
nas frentes de mineração no 
estado do Espírito Santo. 
   Conhecida também como 
pulmão de pedra, por causar 
o endurecimento dos tecidos 
dos pulmões, a silicose é 
uma doença ocupacional 
sem cura e sem tratamento 
específico causada pela ina-
lação do pó de sílica, pre-
sente no granito, e que aco-
mete diversos trabalhadores 
de forma silenciosa. Entre os 
sintomas estão fadiga e falta 
de ar, que vão se agravando 
com o tempo. 
   “A cada dia me sinto dife-
rente. A cada dia sinto mais a 
falta de ar. Sinto muitas do-
res também. Sinto muito as 
costas. Hoje, o doutor cons-
tatou que a perna estava co-
meçando a inchar. Diz ele 
que a tendência é só agra-
var”, disse Gilcimar com os 
olhos marejados de lágrimas, 
diante do cenário desanima-
dor do diagnóstico. 
   O médico pneumologista e 
professor da Universidade 
Federal do Espírito Santo 
(Ufes) Valdério do Valle Det-
toni, que acompanha há 15 
anos a evolução da silicose 
no norte do estado, explica 
que o pó da sílica é extre-
mamente tóxico e, depois de 
inalado, o pulmão produz 
uma ação inflamatória, res-
posta imunológica do orga-
nismo que causa fibrose, que 
provoca a perda da elasti-
cidade do tecido do pulmão, 
tornando a respiração cada 
vez mais difícil. 
   “A silicose é uma doença 
pulmonar ocupacional que é 
produzida decorrente da ina-
lação de partículas finas de 
sílica. Essas partículas inala-
das se depositam nas vias a-
éreas e no pulmão e produ-
zem uma reação inflamatória 
crônica de maior ou menor 
intensidade que vai produzir 
a doença”, explicou Dettoni, 
que já identificou mais de 
150 trabalhadores com a do-
ença no estado. 
   Os primeiros sintomas da 
silicose aparecem após dez 
anos de exposição às partí-
culas da sílica, e por isso são 
identificados em trabalhado-
res com idade entre 35 e 60 
anos. A doença não tem cura 
e se desenvolve de forma pro 

gressiva. Por não possuir tra-
tamento específico, a única 
condição de recuperar os pa-
cientes é o transplante de 
pulmão. 
   A situação vivida por Gilci-
mar é um retrato do proble-
ma social causado em anos 
de exploração de mármore e 
granito na região norte do es-
tado, com a forte migração 
da força de trabalho da agri-
cultura para as jazidas de 
pedras ornamentais. 
   “Trabalhava na roça, e a 
melhor opção de conseguir 
um troco era na pedreira. Era 
pedreira ou ficar na roça sem 
quase o que comer. A rotina 
era sofrida. Saía cedo com a 
marmitinha. Na pedreira a 
condição de segurança era 
mínima, mas era o que a 
gente tinha para sobreviver. 
Foram 19 anos nesta luta”, 
relatou Gilcimar, que traba-
lhou em cinco empresas di-
ferentes. 
   O grande número de traba-
lhadores silicóticos é resulta-
do do período de extração 
feita em sistema a seco, que 
provocava a suspensão de 
diversas partículas no ar. Ho-
je, após ações civis públicas 
instauradas pelo MPT, as 
empresas firmaram um Ter-
mo de Ajustamento de Con-
duta (TAC) que obriga à uti-
lização de sistema umidifica-
do, entre outras regras, co-
mo molhar o pátio para di-
minuir a quantidade de partí-
culas suspensas no ar. 
   “Sabemos que muitos tra-
balhadores morreram em 
nossa região sem saber que 
era silicose; e, quando foi fa-
zer a biópsia para saber o 
que ocasionou, estava com o 
pulmão empedrado. A pes-
soa já não tinha nem pulmão 
direito mais”, afirmou Silva 
Vieira. 

 
Em 2020, o Sindimármore 
registrou 289 acidentes de 

trabalho no setor de 
mármore, granito e calcário 

no Espírito Santo 
   Diante do histórico de aci-
dentes com mortes no setor 
de rochas ornamentais, o 
Sindirochas diz que a ativida-
de apresenta riscos naturais 
e reconhece que não possui 
um plano de acompanha-
mento de acidentes. 
   Quer ler matéria completa 
sobre o assunto? 
   CLIQUE AQUI e saiba mais. 

N 
Matéria original no 

OUTRAS MÍDIAS 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.kaefy.com.br/
https://outraspalavras.net/outrasmidias/o-sangue-extraido-das-pedreiras-do-espirito-santo/
https://outraspalavras.net/outrasmidias/o-sangue-extraido-das-pedreiras-do-espirito-santo/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 651, 25/11/2021 
 De acordo com uma pesqui-
sa realizada pelo Ministério 
da Saúde, entre 2007 e 
2016, foram notificados mais 
de 67 mil casos de lesões 
geradas por movimentos re-
petitivos, que representam 
um crescimento de 184%. O 
aumento acende um alerta 
importante tanto para cola-
boradores quanto para con-
tratantes.   
   A norma técnica nº 606/ 
1998 conceitua “as lesões 
por esforços repetitivos co-
mo uma síndrome clínica ca-
racterizada por dor crônica, 
acompanhada ou não de al-
terações objetivas, que se 
manifesta principalmente no 
pescoço, cintura escapular e/ 
ou membros superiores em 
decorrência do trabalho, po-
dendo afetar tendões, mús-
culos e nervos periféricos”.   
   Apesar de ainda ser co-
mum o termo LER (Lesões 
por Esforços Repetitivos), ele 
foi substituído por DORT 
(Distúrbio Osteomuscular 
Relacionado ao Trabalho) em 
1998, por ser mais adequa-
do. “Isto porque no termo 
LER, se caracterizava que 
sempre haveria a repetição 
para haver a lesão. E elas po-
dem ocorrer mesmo em ou-
tras situações como, por e-
xemplo, o carregamento de 
um peso em uma postura 
inadequada”, explica Márcia 
Berlanga Equi Godoy, profes-
sora de fisioterapia da Facul-
dade Santa Marcelina. ”Des-
se modo, não é necessário 
que o movimento seja repeti-
do várias vezes para se de-
terminar a lesão ou distúr-
bio”.  
   Veja abaixo seis informa-
ções indispensáveis para que 
você entenda mais sobre o 
tema e possa se prevenir: 
   Causas e fatores de risco  
   As causas para DORT po-
dem ser muitas, como o uso 
de instrumentos de trabalho 
ou postura inadequados, mo-
vimentos repetitivos, ritmo 
intenso de trabalho, pressão 
explícita ou implícita para 
manter o ritmo de produtivi-
dade ou ainda incentivos a 
maior eficiência. “As causas 
são divididas em três catego-
rias principais: biomecâni-
cas, como quando um ins-
trumento de trabalho não se 
adequa ao tamanho da mão 
do trabalhador, por exemplo; 
de ordem  de organização  do 

trabalho, como tarefas mo-
nótonas; e psicossociais, co-
mo uma grande cobrança por 
produtividade”, esclarece a 
professora. 
   Atenção no escritório  
   O escritório é um ambiente 
que pode proporcionar esse 
tipo de lesão, especialmente 
por envolver atividades no 
computador e/ou algumas 
posturas inadequadas devido 
ao mobiliário. “Estações de 
trabalho, muitas vezes, não 
são ergonomicamente ade-
quadas, o que pode causar 
lesões musculares. O mesmo 
acontece pela ausência de 
pausas e ritmo intenso de 
trabalho”, comenta Márcia.   
   Lesões mais comuns  
   Entre os traumas mais co-
muns estão a tendinite em 
ombros cotovelo e punho, 
cervicalgia, lombalgia, dedo 
de gatilho, bursites, entre ou-
tras. “A tendinite é uma in-
flamação em um tendão ca-
racterizada por dor e inchaço 
na região. A cervicalgia é o 
nome dado à dor ou rigidez 
no pescoço, enquanto a lom-
balgia é a dor na região lom-
bar. A bursite é a inflamação 
das bursas, que são espaços 
localizados entre ossos mús-
culos e tendões”, esclarece a 
docente.   
   Sintomas  
   Os sintomas decorrentes 
de DORTs mais comuns são 
dor, formigamento, perda de 
sensibilidade e força muscu-
lar. “Os indícios podem ser 
divididos em quatro fases 
que vão se agravando. Elas 
normalmente começam com 
uma sensação de desconfor-
to, evoluem para dor persis-
tente e intensa, seguida de 
dor forte e irradiação até, fi-
nalmente, a dor aguda e con-
tínua”, completa. 
    Tratamentos  
   Em caso de suspeita, o in-
divíduo deve procurar atendi-
mento médico para o diag-
nóstico precoce e, possível-
mente, encaminhamento pa- 
ra fisioterapia para realizar o 

 

Construtoras investem em 
relacionamento com a comunidade 
Norminha 651, 25/11/2021 
Construtoras e incorporadoras têm investido cada vez mais no 
relacionamento com a comunidade, com iniciativas de genti-
leza urbana. Goiás é exemplo dessa prática, com projetos que 
defendem menos poluição visual e mais solidariedade, arte e 
natureza para a cidade e direitos Sociais em dia. Confira! 
   Menos poluição visual e mais solidariedade 
   Para contribuir com a diminuição da poluição visual da cida-
de e ainda beneficiar pessoas que precisam de apoio, a plata-
forma de soluções habitacionais MRV realiza um pacto social 
com os pichadores. 

 
   Se os muros de seus empreendimentos em construção em 
Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia não forem pichados, 
mensalmente a empresa doa de cestas básicas para institui-
ções filantrópicas e comunidades carentes. 
   Arte e natureza para a cidade 
   A Opus Incorporadora presenteou a comunidade com arte e 
parque ao ar livre na região onde está implantando o Reserva 
Ybiti, complexo com prédios residenciais no Setor Serrinha. 
   Situado na Rua Samuel Morse, o parque linear de acesso 
gratuito para a população, já está em funcionamento com uma 
academia ao ar livre, além de uma pista de caminhada, play-
ground para as crianças e um pet place cercado para que os 
animais de estimação não fiquem esquecidos. 

 
   Nas próximas etapas, o parque receberá ciclovia, wi-fi e es-
tação de abastecimento de veículos elétricos. Outra iniciativa 
da empresa foi agregar arte à Rua T-36, com a intervenção 
artística no muro do reservatório da Saneago. 
   Direitos sociais em dia 
   A Consciente Construtora e Incorporadora desenvolveu um 
serviço de assistência social nas obras, que proporciona su-
porte aos trabalhadores da construção civil, que normalmente 
trabalham o dia todo e tem pouca informação para buscar por 
seus direitos sociais. 
   A empresa leva uma assistente social para os canteiros de 
obras para fazer acompanhamento, agendamentos e encami-
nhamentos de saúde, e de busca de outros direitos sociais. N 

Convenções coletivas 
trazem regras de 

segurança e saúde 
no trabalho 

Norminha 651, 25/11/2021 
  O Radar Convenções Coleti-
vas da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CB 
IC) de outubro, com informa-
ções das negociações refe-
rentes às datas bases de ja-
neiro a outubro de 2021, in-
dica que foram assinadas 
seis novas convenções até o 
dia 31/10, totalizando 92 no 
ano, e que todos os instru-
mentos analisados trazem 
alguma disposição sobre Se-
gurança e Saúde no Trabalho 
(SST). 
   Dentre as regras de SST, 
destaque para as que tratam 
de: 
   - Obrigatoriedade de o em-
pregador prestar assistência 
imediata ao trabalhador aci-
dentado em serviço 
   - Proibição do uso de celu-
lares ou aparelhos eletrôni-
cos durante execução de ta-
refas no horário de trabalho   
   - Organização de Serviço 
Especializado em Engenharia 
de Segurança e em Medicina 
do Trabalho (SESMT) co-
mum, dentro do mesmo mu-
nicípio 
   - Proibição de transporte 
de empregados em cami-
nhões, exceto para o trans-
porte de operários das equi-
pes móveis de produção e de 
manutenção, observada a le-
gislação pertinente. 
   - Implementação do “Pro-
grama de Prevenção de Aci-
dentes Elétricos”, que traz 
regras para a elaboração de 
projetos para instalações e-
létricas provisórias 
   O Radar Convenções Cole-
tivas utiliza como critério de 
análise as convenções coleti-
vas firmadas pelo sindicato 
associado à CBIC, cuja cate-
goria seja a indústria da 
construção, que estejam dis-
ponibilizadas no Sistema 
Mediador da Secretaria Es-
pecial de Previdência e Tra- 
balho ou no sítio eletrônico 
da entidade empresarial e, a-
inda, que tenham como a-
brangência territorial a cida-
de sede da entidade. 
   De periodicidade mensal, o 
Radar Convenções Coletivas 
tem por objetivo dar um pa-
norama geral dos principais 
dados extraídos das conven-
ções coletivas firmadas pelos 
sindicatos associados à CBIC 
– Reajustes salariais, Pisos 
salariais, Principais Benefí-
cios, Segurança e Saúde no 
Trabalho e Relações Sindi-
cais – e está disponível no 
site da entidade. N 
  
 
 

 

Trabalho: como evitar lesões por 
movimentos repetitivos? Conheça mais 

sobre o assunto em seis tópicos 

tratamento. “A terapia, na 
maioria dos casos, envolve 
medicação anti-inflamatória 
e analgésica, além do trata-
mento fisioterapêutico que 
envolve eletroterapia e cine-
sioterapia”, explica a profes-
sora.   
   Além disto, pode ser ne-
cessário repouso e avalia-
ção, ou ainda intervenções 
ergonômicas no posto de tra- 
balho, para que o colabora-
dor não volte a ter os mes-
mos problemas ao voltar a 
sua atividade laboral. “Em al-
gumas situações, precisa-
mos de uma intervenção 
multiprofissional com apoio 
de terapeutas ocupacionais e 
psicólogos para uma total re-
cuperação do trabalhador”, 
completa.   
   Prevenção  
   A prevenção está na busca 
por ergonomia no posto de 
trabalho e na realização das 
atividades, com atenção à 
postura, prevenindo lesões e 
evitando posturas forçadas 
durante o trabalho - além de 
pausas nas tarefas, respei-
tando o ritmo humano de tra-
balho. “Algumas estratégias 
têm se mostrado muito efici-
entes, como rodízios nas ta-
refas, evitando a monotonia 
das atividades, ginástica la-
boral e pausas para alonga-
mentos musculares. A ativi-
dade física também previne a 
DORT por manter a muscula-
tura com alongamento e for-
ça mais adequadas à situa-
ção do trabalho”, explica 
Márcia.   
   “O importante é, além da 
prevenção, o diagnóstico 
precoce para o sucesso do 
tratamento. Não pense que 
um sintoma que passa com o 
repouso, mas volta sempre, 
não deve ser valorizado. 
Quanto antes diagnosticado 
e tratado, mais rápida a reso-
lução do problema e mais 
definitivo”, finaliza a profes-
sora. N 
  Faculdade Santa Marcelina 

 
Especialista aponta as principais causas, prevenções e 

tratamentos para dores relacionadas ao trabalho 

http://www.norminha.net.br/
https://cbic.org.br/relacoestrabalhistas/wp-content/uploads/sites/27/2021/11/radar-convencoes-coletivas-no-015-2021.pdf
https://cbic.org.br/relacoestrabalhistas/wp-content/uploads/sites/27/2021/11/radar-convencoes-coletivas-no-015-2021.pdf
https://cbic.org.br/relacoestrabalhistas/wp-content/uploads/sites/27/2021/10/radar-convencoes-coletivas-no-014-2021.pdf
https://cbic.org.br/relacoestrabalhistas/wp-content/uploads/sites/27/2021/10/radar-convencoes-coletivas-no-014-2021.pdf
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.santamarcelina.org.br/educacao/fasm_unidade.asp?id=29
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BRF 
implementa 
plataforma 
de admissão 

online 
Norminha 651, 25/11/2021 
   A BRF anuncia novos avan-
ços em sua jornada de trans-
formação digital da área de 
Gente, com foco na experiên-
cia do colaborador. Desde 
outubro, a companhia vem 
utilizando uma plataforma de 
admissão digital, gerando 
maior governança, comodi-
dade, agilidade e transparên-
cia em todo o processo, in-
formou a empresa na segun-
da-feira (22). Até o momento, 
mais de 2 mil colaboradores 
já foram admitidos nesse for-
mato em unidades da BRF 
pelo país. 
   Na BRF, os serviços de ad-
missão para todo o Brasil 
passam a ser concentrados 
no Centro de Serviços Com-
partilhados da Companhia 
em Itajaí (SC). Segundo a 
empresa, o novo colaborador 
poderá acompanhar o anda-
mento do processo pela pla-
taforma e conta com atendi-
mento e suporte por telefone. 
   “Com a Admissão Digital 
BRF, melhoramos a experi-
ência dos novos colaborado-
res e geramos eficiência na 
rotina de times de Gente. 
Nesse novo processo, o pro-
tagonista passa a ser o cola-
borador, que fará sua própria 
admissão. Ao eliminarmos a 
necessidade de salvaguarda 
física de documentos, traze-
mos maior governança, efici-
ência e proteção de dados 
sensíveis”, explicou em nota 
Clayton Farina, gerente exe-
cutivo de RH do Centro de 
Serviços Compartilhados da 
BRF. 
   “A plataforma foi pensada 
para atender a diversa força 
de trabalho que contratamos 
por todo o Brasil e já nasce 
em vários idiomas – portu-
guês, espanhol, francês e 
crioulo. Uma grande massa 
tem seu primeiro contato 
com a tecnologia através de 
um celular e nossa platafor- 

Mensagem prevencionista alcança 500 alunos 
do Sesi Campinas/GO 

Norminha 651, 25/11/2021 
   Unindo esforços às iniciati-
vas da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBI 
C) para levar uma mensagem 
prevencionaista aos estu-
dantes brasileiros, o Serviço 
Social da Indústria da Cons-
trução no Estado de Goiás 
(Seconci-GO) também aderiu 
ao Dia Nacional de Seguran-
ça e Saúde nas Escolas, ação 
realizada no dia 8/10, último 
dia da Semana CANPAT 
Construção 2021. 

 
   O evento foi realizado das 
14h às 15h30, na Escola Sesi 
Campinas, em Goiânia/GO, 
com apoio da diretora Marina 
Martins Mesquita. A ação 
também contou com as par-
cerias do Sindicato da Indús-
tria da Construção no Estado  

ma. Estamos efetivamente 
contribuindo com a inclusão 
digital e, por meio dela, abri-
mos  outras  possibilidades e 
serviços para nossos colabo-
radores se cuidarem, desen-
volverem, progredirem e te-
rem uma vida melhor”, disse 
na mesma nota Weliton Ro-
berto Shalabi, Head Global de 
Talent Acquisition & Trans-
formação Digital do RH na 
BRF. 
   Segundo a companhia, a 
medida se mostra eficaz, se-
gura e sustentável, eliminan-
do a grande quantidade de 
papel utilizada para fins de 
admissão no dia a dia. Para 
quem não possui acesso à 
internet ou precisa de supor-
te, a BRF disponibiliza toda a 
infraestrutura necessária nas 
unidades bem como canal de 
atendimento exclusivo para a 
Admissão Digital via 0800. 
Materiais de apoio ao RH e ao 
candidato, como folders, FA 
Q, guia instrucional e vídeos 
legendados também são dis-
ponibilizados. N Carnetec 

 
Mais de 2 mil colaboradores já foram admitidos no formato 

digital desde outubro (Divulgação) 

de Goiás (Sinduscon-GO) e 
do Serviço Social da Indústria 
de Indústria de Goiás (Sesi-
GO). 
   A ação alcançou todos os 
alunos do turno vespertino da 
escola. Ou seja, 500 alunos, 
entre 11 e 15 anos, e 17 pro-
fessores. 
   Híbrido (online e presen-
cial), o evento seguiu o for-
mato das aulas ministradas 
naquela semana e contou 
com a participação de pales-
trante do Sesi-GO. Presen-
cialmente, participaram to-
dos os alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental II. 
   Com uma boa interação, 
mas obedecendo aos proto-
colos impostos pela pande-
mia da Covid-19, durante a 
palestra os alunos foram 
convidados a subir no palco, 
para conhecerem de perto os 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e aprende-
rem sobre o seu correto uso 
e aplicação. 
   A supervisora de Educação 
do Ensino Fundamental e 
Médio da escola, Nelcina 
Gonçalves, avaliou positiva-
mente a iniciativa. “A realiza-
ção do evento foi bastante 
pertinente, uma vez que con-
versou com os alunos sobre 
SST, mas também teve um 
olhar  acolhedor  para  os aci- 

 

dentes domésticos e aciden-
tes que podem ocorrem no 
ambiente escolar, como as 
escadas, piscina, ginásio e 
outros. Os alunos ficaram 
muito motivados e gratos pe-
lo momento vivido”, frisou. 
   O Dia Nacional de Segu-
rança e Saúde nas Escolas 
integra a Campanha Nacional 
de Prevenção de Acidentes 
na Indústria da Construção 
(CANPAT Construção 2021) e 
foi realizado durante a Se-
mana CANPAT da Constru-
ção. 
   De iniciativa da Comissão 
de Políticas de Relações Tra-
balhistas (CPRT) da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), a Semana 
CANPAT contou com a parti-
cipação de vários estados da 
federação, por meio das enti-
dades associadas a CBIC, 
Seconcis e Sesis locais. To-
dos os painéis realizados de 
4 a 7/10 estão disponíveis no 
canal oficial da CBIC no You 
Tube. Assista! 
   A ação tem interface com o 
projeto “Realização/Partici-
pação de/em Eventos Temá-
ticos de RT/SST” da Comis-
são de Política de Relações 
Trabalhistas (CPRT) com cor-
realização do Serviço Social 
da Indústria (Sesi Nacional). 

N 

 

 

ISO de inovação: norma visa 
estruturar, sem burocratizar 
Norminha 651, 25/11/2021 
Por Alexandre Pierro* 
    O mundo empresarial está 
sendo constantemente aba-
lado pelas mudanças. Tanto 
é que grande parte das em-
presas está buscando inves-
tir em inovação. O desejo é i-
novar para conquistar novos 
mercados, lidar com o que 
está se transformando agora 
e conseguir crescer em um 
mundo mais dinâmico e 
complexo. Apesar do cres-
cente interesse das empre-
sas brasileiras pelo tema, a-
inda há muitas dúvidas sobre 
o que, de fato, é inovação. E, 
separar quem realmente é i-
novador de quem está ape-
nas se apropriando indevida-
mente do discurso, era uma 
tarefa quase impossível. 
   Empresas de todos os por-
tes e segmentos estão des-
cobrindo a ISO 56002, um 
modelo de governança inter-
nacional que visa estruturar 
processos inovadores, sem 
engessar ou burocratizar a 
geração de novos produtos, 
serviços ou modelos de ne-
gócios. A nova norma já foi 
adotada por mais de 200 
empresas em todo o mundo, 
sendo seis só no Brasil. 
   A proposta da certificação 
via atestado de conformi-
dade é criar uma política ca-
paz de suportar a organiza-
ção no desenvolvimento de 
novos processos de inova-
ção. Diferentemente de ou-
tras normas, essa se propõe 
a ser um guia de boas prá-
ticas, um modelo de diretri-
zes e não de requisitos, o que 
garante um sistema muito 
mais leve e ágil, como de-
manda a inovação. 
   Resultado de 11 anos de 
estudos em um comitê inter-
nacional que reuniu mais de 
60 países, a ISO 56002 cria 
as bases para um bom siste-
ma de gestão. Baseada em 
oito pilares – abordagem por 
processos, liderança com fo-
co no futuro, gestão de insi-
ghts, direção estratégica, re-
siliência e adaptabilidade, re 
alização de valor, cultura a-
daptativa e gestão das incer-
tezas –, a ISO defende que 
uma inovação pode ser um 
produto, serviço, processo, 
modelo, método ou a combi- 
nação de qualquer uma de-
las. Contudo, o conceito de i- 

novação é caracterizado por 
novidade e valor. Isso signifi-
ca que ideias sem a mani-
festação de valor não são ino-
vações, e sim invenções. 
   Todos os tipos de empresa 
podem – e devem – buscar a 
ISO 56002 para garantir que 
seus processos de gestão da 
inovação sigam as melhores 
práticas do mundo. Ao im-
plementar a norma, é neces-
sário definir os objetivos, o 
propósito, a estratégia, os in-
dicadores de desempenho e 
os recursos que serão em-
pregados na inovação – não 
só os financeiros, como tam-
bém os recursos de pessoas, 
conhecimento, infraestrutura 
e até mesmo de tempo. 
   A ISO 56002 trabalha for-
temente no gerenciamento 
de riscos, entendendo que 
muitos deles, em vez de a-
meaças, podem representar 
oportunidades de inovação. 
Quando é identificada uma a-
meaça, é preparado um pla-
no de ação contencioso. 
Quando é identificada uma o-
portunidade, ela é automati-
camente direcionada para o 
funil de inovação, onde as i-
deias são classificadas e pri-
orizadas de acordo com os 
interesses da empresa. As 
decisões são tomadas pelos 
indicadores, e não pelas pes-
soas. 
   Com isso, o empirismo com 
que a inovação vem sendo 
tratada em muitas empresas 
é deixado para trás. Com a 
ISO 56002, não existe receita 
de bolo. A empresa precisa 
estabelecer onde pretende 
chegar e quais esforços está 
disposta a empregar para al-
cançar suas metas. Nada de 
elaborar dezenas de docu-
mentos e tornar a inovação i-
neficiente. A proposta é criar 
uma base sólida para que a 
inovação possa gerar ótimos 
frutos para a empresa e, 
consequentemente, para to-
da a sociedade. N 

 
*Alexandre Pierro é engenheiro-

mecânico, físico nuclear e sócio-
fundador da PALAS, 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/102223
https://www.youtube.com/watch?v=C6KJbV7oKJs
https://www.youtube.com/watch?v=C6KJbV7oKJs
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Estudantes do 6º ao 9º ano de MT 
celebram ação prevencionista 

Norminha 651, 25/11/2021 
    Com o intuito de levar uma 
mensagem prevencionista 
aos estudantes do 6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental II 
de Mato Grosso, o Serviço 
Social da Indústria de Mato 
Grosso (Sesi-MT), com apoio 
do Serviço Nacional de A-
prendizagem Industrial (Se-
nai-MT), reforçou a ação do 
Dia Nacional de Segurança e 
Saúde nas Escolas em Cuia-
bá/MT, no dia 08/10. 
   A iniciativa atingiu as tur-
mas do 6º ao 9º ano do Sesi 
Escola Várzea Grande e 8º e 
9º anos do Sesi Escola Cuia-
bá e contou com o apoio das 
diretoras Rita Marques (Sesi 
Escola Várzea Grande) e A-
lessandra Hernandez Maran-
goni (Sesi Escola Cuiabá). 
   Sesi Escola Várzea Grande 
   A ação para os alunos do 
Sesi Escola Várzea Grande foi 
realizada das 8h30 às 9h30, 
no auditório do Senai-MT. 
   O desafio de promover a 
segurança e a saúde dos tra-
balhadores foi apresentado 
pelo engenheiro de Seguran-
ça do Trabalho, Paulo Cama-
cho. Na ocasião, o engenhei-
ro ressaltou a importância 
dessa segurança não ficar 
restrita aos trabalhadores. 
“Precisa ganhar novas di-
mensões, como no cotidiano 
dos nossos alunos, futuros 
trabalhadores”, disse. 
   Os alunos do 6º ao 9º ano 
tiveram a oportunidade de 
conhecer o histórico dos E-
quipamentos de Proteção In-
dividual (EPIs), desde as ar-
maduras e elmos utilizadas 
por cavaleiros na Idade Mé-
dia, passando pela Revolu-
ção industrial e a 1ª Grande 
Guerra Mundial. Momentos 
históricos marcantes onde se 
descobriu a incapacitação 
humana e a necessidade de 
elaboração de medidas pre-
ventivas e dos EPIs. Os estu-
dantes também puderam ex-
perimentar os EPIs disponí-
veis no momento. 
   “Fiquei encantada com a 
palestra. A educação tem o 
poder de  levar ao ser huma- 

 

no não apenas conhecimen-
to, mas também valores. 
Percebemos a importância 
dos EPIs e como pequenas 
atitudes podem salvar vidas 
e evitar acidentes pequenos, 
como também acidentes 
graves. Parabéns ao Sesi pe-
la oportunidade de mais um 
aprendizado significativo e 
um olhar para esse assunto”, 
destacou a aluna Ana Júlia 
Aragão, do 8º A. 
   Os professores presentes 
ressaltaram a construção do 
processo histórico em torno 
do uso do EPIs, associando 
ao processo de industrializa-
ção e seus impactos sociais. 
Momento de aprendizado 
significativo! 

   “Foi um evento muito bom, 
pois contribuiu para a forma-
ção dos nossos alunos no to-
cante à segurança e saúde. 
Os alunos interagiram bas-
tante, trazendo questões 
pertinente ao seu dia a dia”, 
mencionou o professor Cacil-
do Nascimento. 
   Segundo ele, eventos co-
mo esse enriquecem bastan-
te o cotidiano escolar, pois 
mostram que é preciso ter 
muita atenção e cuidado em 
nossas atividades. “Às vezes 
fazemos coisas e não damos 
muita atenção, porém são a-
tividades que podem colocar 
a  nossa  saúde e  segurança 

em risco, desde bater um 
prego até limpar uma casa”, 
frisou Cacildo Nascimento. 
   Ainda segundo o professor, 
durante o evento foi possível 
observar que as atividades 
relacionadas à saúde e segu-
rança e o seu processo evo-
lutivo estão relacionadas aos 
conteúdos escolares, sobre-
tudo quando se faz um link 
com os componentes curri-
culares de Geografia e His-
tória. “Trazer essa temática 
que já estabelecida por lei 
para as escolas e trabalhar 
com os nossos alunos, é con-
tribuir para formação de ci-
dadãos responsáveis e cons-
ciente do seu papel social”, 
reforçou. 

   “A palestra foi ótima e in-
terativa, abordando um as-
sunto importante, para a 
saúde e segurança em nosso 
dia a dia, de forma ilustrativa, 
divertida, com brincadeiras e 
práticas de ação preventiva, 
proporcionando experiências 
que me fizeram entender o 
propósito da palestra. Sou a-
luno do Sesi Escola desde o 
Fundamental I e amo todas 
essas experiências que tra-
zem para os alunos”, ressal-
tou o estudante Carlos Edu-
ardo Corrêa Silva, 14 anos, 
9° ano B. 
   “A palestra foi interessan-
te, o engenheiro Paulo inte-
ragiu com todos! Fez brinca-
deiras e comentários engra-
çados envolvendo os alunos! 
Foi bem legal! Ele falou sobre 
os riscos e acidentes que po-
demos enfrentar no trabalho, 
em casa, na escola e em to-
dos os ambientes que esti-
vermos. Refletiu sobre a ne-
cessidade de usar equipa-
mentos de segurança indivi-
dual”, completou o aluno Le-
onardo Vieira Melo Destro, 
14 anos, 9º ano A. 
   “Verifiquei  que  os  alunos 

 

   Sesi Escola Cuiabá 
   Também com uma hora de 
duração, das 10h30 às 11h 
30, a ação no Sesi Escola 
Cuiabá foi direcionada aos 
alunos das turmas dos 8º e 9º 
anos do Fundamental II e te-
ve como mote “Saúde e se-
gurança nas escolas”. 
   Nela, o engenheiro Paulo 
Camacho, especialista em 
segurança do trabalho, apre-
sentou informações claras e 
práticas sobre o uso de equi-
pamento de proteção coleti-
va e individual, aparelhos e-
letrônicos e limite de tolerân-
cia de ruídos para prevenção 
de riscos à saúde. 

 

participaram ativamente da 
atividade proposta e conse-
guiram absorver os conheci-
mentos transmitidos, assim 
como nós professores adqui-
rimos mais informações e o-
rientações sobre a nossa a-
tuação com relação a pre-
venção de acidentes no am-
biente de trabalho”, salien-
tou a professora Sebastiana 
Lopes da Fonseca. 
   O Dia Nacional de Segu-
rança e Saúde nas Escolas 
integra a Campanha Nacional 
de Prevenção de Acidentes 
na Indústria da Construção 
(CANPAT Construção 2021) e 
foi realizado durante a Se-
mana CANPAT da Constru-
ção. 
   De iniciativa da Comissão 
de Políticas de Relações Tra-
balhistas (CPRT) da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), a Semana 
CANPAT contou com a parti-
cipação de vários estados da 
federação, por meio das enti-
dades associadas a CBIC, 
Seconcis e Sesis locais. 
   Todos os painéis realizados 
estão disponíveis no canal no 
YouTube. Assista! N 

 

“A VÓZ DO 
SESMT” 
Sábado: 

10 ÀS 11hs 
Alfredo Luiz 

 

“JUSTIÇA NO 
SESMT” 
Sábado: 

11 ÀS 13hs 

Sylvio Silomar 

 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=C6KJbV7oKJs
https://www.youtube.com/watch?v=C6KJbV7oKJs
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 07/12 - Norminha - Nº 651 - 25/11/2021 - 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 651 - 25/11/2021 - Fim da Página 07/12 

Norminha 651, 25/11/2021 
   O mercado de máscaras de 
proteção está muito saturado 
com as importações chine-
sas de péssima qualidade. 
Devido à falta de material e 
mão-de-obra, decorrentes 
da pandemia da Covid-19, o 
produto já existente no mer-
cado praticamente se esgo-
tou e cópias rudimentares 
começaram a surgir por toda 
a internet. 

   A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) in-
formou que máscaras mode-
lo N95, PFF2 e equivalentes, 
adquiridas da China, não são 
eficientes e determinou a in-
terdição cautelar do uso des-
ses produtos. 
   Justamente por conta do 
crescimento da pandemia e a 
alta da procura, tornou-se 
mais complicado encontrar 
versões originais no merca-
do. 
   Máscaras da China 
   As máscaras N95, que no 
Brasil são padronizadas com 
a sigla PFF2, são considera-
das o padrão ouro para pro-
teção individual. Já as falsifi-
cadas podem ameaçar a sua 
saúde, pois não são tão efi-
cazes quanto as permitidas. 
  O não cumprimento dos pa-
drões de segurança exigidos, 

Norminha 651, 25/11/2021 
Os engenheiros eletricistas e 
de segurança do trabalho, 
Maurício José Viana (apo-
sentado) e Swylmar Ferreira 
Santos, ambos da Fundacen-
tro, apresentaram os avan-
ços, inovações e desafios da 
Recomendação Técnica de 
Procedimentos nº 05 – Insta-
lações elétricas temporárias 
em canteiros de obras, em 
live que faz parte da Cam-
panha Nacional de Preven-
ção de Acidentes do Trabalho 
(Canpat). 
   Maurício informou que, de 
acordo com o Anuário Esta-
tístico de Acidentes de Ori-
gem Elétrica 2021 – ano ba-
se de 2020, da Associação 
Brasileira de Conscientização 
para os Perigos da Eletrici-
dade  (Abracopel),  foram re- 

significa que elas podem não 
filtrar as partículas transpor-
tadas pelo ar de forma eficaz. 
   Como saber se a sua más-
cara é falsa 
   - No Brasil, as máscaras 
são aprovadas pelo INME-
TRO, vinculado ao Ministério 
da Economia, e pelo Ministé-
rio do Trabalho e Emprego. 
   - Para  que  uma  máscara 
obtenha um selo de aprova-
ção, ela precisa filtrar no mí- 

 

nimo 95% das partículas 
transportadas pelo ar. 
   - Para descobrir se uma 
máscara é falsa ou não, os 
selos do INMETRO (no Brasil) 
e do NIOSH são sua bússola. 
   - Além do selo, a máscara 
deve ter outras informações, 
como marcações que infor-
mem lote, fabricante e desig-
nação da classificação do fil-
tro. 
   - Na embalagem do produ-
to, deve haver a identificação 
do fabricante, e classe do 
respirador (exemplo, N95), 
símbolos ou outras instru-
ções de uso sobre armazena-
mento, data de fabricação e 
validade. 
   - Cuidado com erros de or-
tografia e digitação. Essas in-
formações já podem ser con-
sideradas como um indicati-
vo de falsificação. 

gistrados 691 acidentes fa-
tais com choque elétrico. Es-
ses dados foram pesquisa-
dos em diversas bases e re-
sultaram na compilação dos 
acidentes envolvendo causas 
elétricas. 
   “43% dos acidentes fatais 
por choque elétrico ocorre-
ram na região nordeste do 
Brasil”, apontou Viana. Con-
forme o anuário, a região su-
deste teve 17%; sul, 15%; 
norte, 14%; e o centro-oes-
te,11%. 
   O engenheiro elétrico, que 
desde a década de 80 fo-
menta atividades, estudos e 
pesquisas voltados à saúde e 
segurança dos trabalhado-
res, em especial, na constru-
ção civil, ressaltou que o pri-
meiro avanço foi a instalação 
de um Dispositivo Diferencial  

Como encontrar fábricas de Máscaras de Proteção 
   - A presença de tecidos ou 
elementos decorativos, como 
lantejoulas, não é aprovada 
em Máscaras PFF2 N95. 
   - Preste atenção ao modelo 
da máscara de proteção, pois 
ele deve conter tiras de fixa-
ção. Estes produtos não fo-
ram aprovados com partes 
que se predem nas orelhas, 
já que isso pode comprome-
ter a vedação necessária pa-
ra a adequada filtragem da 
máscara. 
   - Informações de que o 
produto seria supostamente 
aprovado para crianças con-
figura como falsificação ou 
pelo menos má-fé do forne-
cedor. Isso porque esses 
produtos não foram testados 
em crianças. 
   - Em compras online, os tí-
tulos que afirmam que as 
máscaras são “genuínas”, 
“verdadeiras” ou “originais” 
podem levantar suspeitas 
sobre a origem do produto. 
Afinal, não é necessário rea-
firmar autenticidade, quando 
todas as informações ante-
riores estão corretas. 
   Máscara PFF2 no Brasil 
   No Brasil, existem alguns 
fabricantes de respiradores 
descartáveis, mas nem todos 
atendem à norma do INME-
TRO. Antes de comprar más-
caras de proteção no atacado 
ou varejo, sempre pesquise 
sobre a reputação da empre-
sa. 
   A SUPREMA AIR é uma fa-
bricante e distribuidora bra-
sileira especializada em pro-
dutos e equipamentos de 
proteção individual. N 

Pedro Bezerra 
SUPREMA AIR 

Choque elétrico é causa recorrente de acidentes fatais 
Residual – (DR) nos canteiros 
de obra. 
   Ao longo de sua apresen-
tação, Maurício comentou 
sobre a sua participação no 
Programa de Engenharia de 
Segurança do Trabalho na 
Indústria da Construção (Pro-
esic), e a importância de a 
empresa grande, média e 
pequena implantarem o pro-
jeto elétrico, o Dispositivo 
Residual e o aterramento pa-
ra resguardar a vida dos tra-
balhadores, pessoas e ani-
mais contra os efeitos causa-
dos por choque elétrico, seja 
por contato direto ou indireto. 
   O engenheiro elétrico ainda 
ressaltou o desenvolvimento 
da primeira RTP e o conjunto 
de referências bibliográficas, 
que utilizaram para atualizar 
a recomendação técnica atu- 

Nova portaria recomenda uso de Programa de 
Proteção Respiratória da Fundacentro 

Norminha 651, 25/11/2021 
       O Programa de Proteção 
Respiratória (PPR) da Funda-
centro foi abordado pelo ser-
vidor aposentado da institui-
ção, Antonio Vladimir Vieira, 
no primeiro dia da Semana 
Capacita SIT, em 16 de no-
vembro. O PPR é recomen-
dado pela Portaria n° 672, 
que disciplina os procedi-
mentos, programas e condi-
ções de segurança e saúde 
no trabalho (SST), publicada 
neste mês. 
   A nova portaria traz Regu-
lamento Técnico sobre o uso 
de equipamentos para prote-
ção respiratória. Os artigos 
44 e 45 preveem que as re-
comendações do PPR sejam 
seguidas pelo empregador 
quando há necessidade de 
utilização dos equipamentos 
de proteção respiratória para 
complementar as medidas 
de proteção coletiva imple-
mentadas. 
   O PPR da Fundacentro a-
presenta os requisitos es-
senciais para a elaboração 
de um Programa de Proteção 
Respiratória. Assim aponta 
quais são os riscos respira-
tórios, como devem ser o 
procedimento de seleção do 
respirador e o treinamento 
dos atores envolvidos. Tam-
bém traz informações sobre 
a escolha do tamanho da pe-
ça facial que melhor veda o 
rosto do usuário e o seu uso 
correto. 
   Atualmente o PPR se en-
contra em sua quarta edição, 
que trouxe alterações basea-
das principalmente na ISO 
16975.1.  A  equipe  técnica, 
 
 
 
 al. “No momento, o nosso fo-
co é nas pequenas e micros 
empresas. Destaco que é im-
portante observar as referên-
cias bibliográficas que estão 
na RTP nº 05”, frisou. 
   RTP 05 - Prevenir é agir 
   Os autores Maurício Viana 
e Swylmar Ferreira, preocu-
pados em proteger a vida dos 
trabalhadores e das pessoas 
de forma geral, incorporaram 
as atualizações e inovações 
que foram inseridas nas nor-
mas regulamentadoras 18 
(Segurança e Saúde no Tra-
balho na Indústria da Cons-
trução - 2020) e 10 (Segu-
rança em Instalações e Ser-
viços em Eletricidade - 2016) 
na segunda edição da RTP 
05. 
   A Fundacentro, por meio 
dos seus pesquisadores e tec 

 
PPR foi tema de formação durante a Semana Capacita SIT 

realizada em novembro 

responsável pela autoria, é 
formada pelos especialistas 
Maurício Torloni (in memo-
riam), Antonio Vladimir Viei-
ra, José Damásio de Aquino, 
Sílvia Helena de Araújo Nico-
lai e Eduardo Algranti. 
   “Hoje falamos num progra-
ma macro, como na NR 1, se 
você faz uma gestão de tudo, 
você tem este programa de 
proteção respiratória”, afir-
ma Vladimir. Em sua apre-
sentação, ele mostrou como 
se deve selecionar o respi-
rador e como realizar o en-
saio de vedação. 
   “O ensaio rápido, que é a 
verificação de vedação, deve 
ser realizado antes do ensaio 
de vedação, e é feito pelo 
próprio usuário, toda vez que 
colocar um respirador, para 
garantir que o mesmo esteja 
ajustado corretamente na fa-
ce”, explica. “Importante en-
volver o trabalhador nesta fa-
se”, completa. Por exemplo, 
a barba não permite que haja 
uma vedação correta. 
   No final do evento, Vladimir 
Vieira respondeu dúvidas do 
público sobre o PPR e o uso 
de respiradores de forma efi-
ciente durante a pandemia 
de Covid-19. 
 nicos, fomenta estudos, pes-
quisas, cursos e eventos, a-
ções que envolvem a cultura 
de prevenção de acidentes 
no trabalho. Swylmar enfati-
zou que prevenir é agir, isto 
é, implantar iniciativas que 
permitem assegurar um am-
biente saudável e sem aci-
dentes e doenças relaciona-
das ao trabalho é o melhor 
remédio. 
   A revisão completa nesta 
segunda edição da RTP 05 
traz modificações na revisão 
completa da recomendação 
técnica, do prontuário de ins-
talações elétricas; controle 
de energias perigosas; equi-
pamentos e instalações elé-
tricas em áreas classificadas 
e em atmosferas explosivas 
e/ou inflamáveis; índice de 
proteção (IP) para equipa-
mentos elétricos; apêndice 
com documentação necessá 

   A Semana Capacita SIT, 
realizada pela Subsecretaria 
de Inspeção de Trabalho e 
pela Fundacentro, faz parte 
da Canpat 2021 (Campanha 
Nacional de Prevenção de A-
cidentes do Trabalho). O te-
ma deste ano é “Segurança e 
Saúde no Trabalho um valor 
para o Brasil”, e os subtemas 
são qualidade de vida para os 
trabalhadores, competitivi-
dade para as empresas e va-
lor para a sociedade. Além da 
palestra sobre PPR, houve 
encontros sobre a Nova NR 
17 (Ergonomia) e a Nova NR 
5 (Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes – Cipa). 
   Assista ao vídeo com a pa-
lestra de Antonio Vladimir Vi-
eira sobre o PPR. 

 
   Baixe o PDF da publicação 
“Programa de Proteção Res-
piratória: Recomendações, 
seleção e uso de respirado-
res”. 

N 

ria e introdução a Programas 
de Gestão de Riscos Elétricos, 
em conformidade com a nor-
ma regulamentadora 10. 
   “Inserimos na recomenda-
ção técnica o Gerenciamento 
de Riscos Ocupacionais (GRO 
– NR 01 – Disposições Gerais), 
porque um dos principais ris-
cos nos canteiros de obras é o 
risco com a eletricidade”, des-
tacou Swylmar. Diz ainda que 
dentro do Programa de Geren-
ciamento de Riscos (PGR) é 
necessário existir o Programa 
de Gerenciamento de Risco 
em Eletricidade.  “É importan-
te obedecer ao item 18.21 da 
NR 18 e a NR 10 e a própria 
RTP 05”, informou Ferreira. 
   A palestra completa dos en-
genheiros eletricistas e o de-
bate final estão disponíveis no 
Canal da Fundacentro no You 
Tube. 
  A recomendação Técnica es-
tá disponível aqui. N 

 

http://www.norminha.net.br/
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/FI21P5JK3RS2KPHTIN1T9L5KB3QTVG.pdf
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/FI21P5JK3RS2KPHTIN1T9L5KB3QTVG.pdf
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/FI21P5JK3RS2KPHTIN1T9L5KB3QTVG.pdf
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/FI21P5JK3RS2KPHTIN1T9L5KB3QTVG.pdf
https://www.youtube.com/user/fundacentrooficial
https://supremaluvas.com.br/supremaair/fabrica-mascaras-pff2/
https://supremaluvas.com.br/supremaair/protecao-respiratoria/fabricas-de-mascaras-de-protecao/?utm_campaign=fabricas_de_mascara_de_protecao&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-672-de-8-de-novembro-de-2021-359091010
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/TVBBD65RVMUX25NF4DFJ7K8VKDIM2I.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oCEFZwIE2X0
https://www.youtube.com/watch?v=84uOhJMLBIo
https://www.youtube.com/watch?v=84uOhJMLBIo
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ntLd71d2o
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ntLd71d2o
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ntLd71d2o
https://www.youtube.com/watch?v=oCEFZwIE2X0
https://www.youtube.com/watch?v=oCEFZwIE2X0
https://www.youtube.com/watch?v=oCEFZwIE2X0
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/TVBBD65RVMUX25NF4DFJ7K8VKDIM2I.pdf
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/TVBBD65RVMUX25NF4DFJ7K8VKDIM2I.pdf
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/TVBBD65RVMUX25NF4DFJ7K8VKDIM2I.pdf
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/TVBBD65RVMUX25NF4DFJ7K8VKDIM2I.pdf
https://www.youtube.com/user/fundacentrooficial
https://www.youtube.com/user/fundacentrooficial
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/FI21P5JK3RS2KPHTIN1T9L5KB3QTVG.pdf
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/FI21P5JK3RS2KPHTIN1T9L5KB3QTVG.pdf
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Nos EUA, sete em cada dez 
trabalhadores desejam 

trabalho híbrido 
Norminha 651, 25/11/2021 
           Quase 70% dos americanos são favoráveis ao trabalho 
híbrido, comparecendo apenas duas ou três vezes por semana 
ao escritório. Ao mesmo tempo, porém, seis em cada dez pro-
fissionais consideram justo que quem segue em home office 
tenha menos acesso a aumentos de salário e promoções do 
que quem aceita retornar ao trabalho presencial. Esses são 
alguns dos achados de um levantamento feito pela consultoria 
Medallia, que dá a dimensão dos desafios para o RH neste 
momento em que as organizações já pensam no pós-pande-
mia. 
   Os indicadores foram obtidos através de mais de 2 mil en-
trevistas, realizadas com profissionais dos Estados Unidos em 
agosto último. Constatou-se que menos de um em cada cinco 
funcionários querem retornar ao trabalho integral no escritó-
rio. Proporção similar dos consultados afirmou achar correto 
que empresas demitam ou reduzam o salário de quem perma-
necer remoto. 
   Os sentimentos e percepções podem ser similares em ou-
tros países e colocam um desafio claro para a gestão do capi-
tal humano, na opinião de Vitor Simão, diretor regional da Me-
dallia Brasil. “O quadro delineado pela nossa pesquisa re-
presenta um alerta para o gestor brasileiro que deseja atrair e 
manter talentos. Fica claro que o mundo mudou e uma nova 
visão é requerida pela organização”, declara o executivo. 
   Mais informações sobre o estudo (em inglês) podem ser 
obtidas clicando aqui. N Revista CIPA 

gurança e Saúde para a In-
dústria, Denise Monteiro, a 
palestra online foi realizada 
pela engenheira de Seguran-
ça do Sesi Alessandra Pesco-
solido. 
   “Estamos plantando uma 
sementinha”, destacou Pes-
cosolido. 
   A ação do Dia Nacional de 
Segurança e Saúde no Tra-
balho nas Escolas foi reali-
zada em vários estados da 
federação pelas entidades 
associadas à CBIC, Seconcis 
e Sesis locais. 
   Localmente, a ação contou 
a com a realização do Sindi-
cato da Indústria da Constru-
ção Civil no Estado do Paraná 

Projeto de design une Brasil e Polônia em prol de coletores de açaí 
Norminha 651, 25/11/2021 
Um projeto desenvolvido em 
conjunto entre coletores de 
açaí e designers polonesas 
no norte do Brasil criou ferra-
mentas de segurança no tra-
balho para os chamados pe-
conheiros - profissionais que 
escalam as palmeiras de açaí 
para realizar a colheita das 
frutas. A iniciativa surgiu a 
partir da fundação “The spirit 
of Poland” criada pelas de-
signers Monika Brautsch e 
Dorota Kabala, e tem como 
objetivo melhorar as condi-
ções de segurança dos tra-
balhadores, por meio de e-
quipamentos que respeitam 
o contexto local e as habili-
dades dos profissionais no 
dia a dia. 

 
   Por muitos anos o açaí foi 
pouco conhecido fora da A-
mazônia e da região norte do 
Brasil. A partir da década de 
90, saiu das comunidades ri-
beirinhas remotas e ganhou 
popularidade ao redor do 
mundo. Sua produção é ba-
seada principalmente na co-
lheita. Quase todo o açaí 
consumido no mundo (cerca 
de 95%) vêm do estado ama-
zônico do Pará, no Brasil. 
Outro dado importante é que 
a atividade de colheita de 
açaí ainda é principalmente 
realizada manualmente por 
meio da escalada nas pal-
meiras, o que explica o alto 
número de acidentes. De a-
cordo com pesquisa desen-
volvida pelo ‘Instituto Peabi-
ru’ e publicada em 2016, 
89% dos coletores relataram 
já ter sofrido acidentes duran 

CANPAT 2021 orienta estudantes do 
Paraná sobre prevenção de acidentes 

 
/Serviço Social do Sindicato 
da Indústria da Construção 
Civil no Estado do Paraná 
(Sinduscon-PR/Seconci-PR), 
Serviço Social da Indústria do 
Paraná (Sesi-PR) e Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-PR). 

 
   A Semana  CANPAT é uma 

te a atividade, sendo que 
metade deles precisou de a-
tendimento especializado. 
   Desenvolvimento do proje-
to 
   Após a pesquisa inicial, as 
polonesas com a colabora-
ção da designer brasileira 
Carolina Menezes, além de 
Leandro Teles e Teles e Jose 
Maria Gomes, membros da 
comunidade local do Pará, foi 
formada uma equipe que a-  

 
A fundação "The Spirit of Poland" criada por designers 

polonesas atua em conjunto com grupos de peconheiros na 
região norte do país 

tuou em diferentes localida-
des do estado do Pará. Em 
cooperação  com os colhedo-
res de açaí, o time identificou 
as causas principais que le-
vam aos acidentes de tra-
balho comuns na atividade 
da colheita do fruto, como as 
lesões por ferimentos de fa-
ca, por queda de palmeira, 
pela perda de controle e con-
sequentemente queda do co-
letor, além de mordidas de 
cobra e picadas de insetos. 
Em 2017 aconteceu o pri-
meiro workshop onde foram 
criados os primeiros protóti-
pos para serem testados. A-
provados pelos coletores, a-
pós uma série de novos tes-
tes e mudanças em 2018-
2020, os produtos resultan-
tes foram batizados pelas 
designers como "Kit dos Pe-
conheiros",  que  inclui uma  

iniciativa da Comissão de Po-
líticas de Relações Trabalhis-
tas (CPRT), da Câmara Brasi-
leira da Indústria da Constru-
ção (CBIC), com a participa-
ção de vários estados da fe-
deração, por meio das enti-
dades associadas a CBIC, 
Seconcis e Sesis locais. To-
dos os painéis estão disponí-
veis no canal oficial da CBIC 
no YouTube. Assista! 

 
   A iniciativa tem interface 
com o projeto “Realização/ 
Participação de/em Eventos 
Temáticos de RT/SST” da 
Comissão de Política de Re-
lações Trabalhistas (CPR T) 
com correalização do SESI.N 

lista de equipamentos de se-
gurança, entre eles o protetor 
de antebraço (com luva e 
sem luva), cinto multifuncio-
nal, bainha, Laço e o laço 
com gancho e pulseira. 
   Para Dorota Kabala, a pes-
quisa de campo e o acom-
panhamento das atividades 
foram fundamentais para o 
desenvolvimento do projeto e 
das soluções para melhorar 
as condições de trabalho dos  

peconheiros. "Nosso foco 
principal foi melhorar a segu-
rança, sem interferir na dinâ-
mica da atividade, que envol-
ve escalar as frágeis palmei-
ras, cortar os cachos das fru 
tas, deslizar com as frutas 
colhidas em árvores escorre-
gadias... Tudo isso, nas con-
dições mutáveis da floresta 
tropical”, afirma a designer 
da fundação e do estúdio 
“We desing for physical cul-
ture” especializado em de-
sign para esportes. 

 
   Segundo Monika Braun-
tsch, um dos principais com-
promissos do projeto foi de-
senvolver equipamentos de 
proteção utilizando técnicas  

 

de design, sem deixar de 
respeitar os métodos tradi-
cionais de coleta do açaí. “A 
experiência e tradição locais 
foram combinadas com uma 
abordagem de design profis-
sional. As soluções selecio-
nadas foram desenvolvidas 
por nossa equipe visando a-
tender aos padrões de segu-
rança e resistência. Vale res-
saltar que todos os nossos 
produtos são sustentáveis e 
amigáveis à natureza da flo-
resta amazônica”, explica a 
designer da fundação e da 
empresa KAFTI, que apoiou o 
desenvolvimento do projeto. 

 
   Novas parcerias 
   Com os protótipos testados 
e aprovados pelo coletores 
de açaí, as designers bus-
cam hoje novas parcerias 
com empresas ligadas ao se-
tor e que invistam em meios 
de combater os altos núme-
ros de acidentes de trabalho. 
"Nosso objetivo é encontrar 
ONGs ou parceiros que atu-
em na região e que tenham 
expertise em produzir e co-
mercializar, a valores acessí-
veis, o Kit dos Peconheiros. 
Estes produtos têm potencial 
para melhorar as condições 
de trabalho destes profissio-
nais, reduzindo o número de 
acidentes", afirma Monika. 
   O projeto tem recebido re-
conhecimento internacional 
e foi selecionado para parti-
cipar da Austin Design Week, 
evento de Design que acon-
tece em novembro deste ano 
com a exposição “Black Gold 
- Design project in the Ama-
zon rainforest”. N 

 

 

Norminha 651, 25/11/2021 
 Os estudantes do Sesi Inter-
nacional de Curitiba, Colégio 
Sesi da Indústria de Londrina 
e Colégio Sesi da Indústria de 
Maringá foram contempla-
dos no dia 08/10 com a ação 
do Dia Nacional de Seguran-
ça e Saúde nas Escolas, que 
integra a Campanha Nacional 
de Prevenção de Acidentes 
na Indústria da Construção 
(CANPAT Construção 2021). 
   A iniciativa beneficiou 160 
alunos do 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental II das 
escolas do Sesi de Curitiba, 
Londrina e Maringá. 
   Com duração de 60 minu-
tos e apoio da gerente de Se- 

CLIQUE AQUI E VEJA TABELA DE VALORES DE PUBLICIDADE 
PARA DIVULGAR SUA EMPRESA, OU FALE CONOSCO NO 

WHATS 18 99765-2705 

 

 

“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 
 

SALA ANATEST - RESGATE HISTORICO DA CATEGORIA TSTs 
JOSE HÉLIO LOPES (Aposentado - FUNDACENTOR - PE) 

ASSISTA EXCELENTE APRESENTAÇÃO 

http://www.norminha.net.br/
https://info.sense360.com/hubfs/210824_Sense360_Return%20to%20Work%20Insights_v2.pdf
https://revistacipa.com.br/nos-eua-sete-em-cada-dez-trabalhadores-desejam-trabalho-hibrido/
https://www.youtube.com/watch?v=C6KJbV7oKJs
https://www.youtube.com/watch?v=C6KJbV7oKJs
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/NorminhaPublicidade_2009.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/NorminhaPublicidade_2009.pdf
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://youtu.be/yhKyEQllu6E
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Norminha 651, 25/11/2021 
     A nova redação da Norma 
Regulamentadora n° 17 – Er-
gonomia foi publicada pela 
Portaria/MTP n° 423 e entra 
em vigor em 3 de janeiro de 
2022. Os principais aspectos 
dessa NR foram apresenta-
dos no segundo encontro da 
Semana Capacita SIT, em 17 
de novembro. No evento 
também se falou sobre o pa-
pel da ergonomia e a história 
desta norma. 
   O pesquisador da Funda-
centro, José Marçal Jackson 
Filho, foi um dos palestran-
tes. Em 1990, quando a nor-
ma foi revisada pela primeira 
vez, o método de análise er-
gonômica do trabalho (AET) 
passou a ser difundido. “A a-
nálise deixa de lado o foco 
nos riscos, olha para singula- 

   Os projetos foram avalia-
dos por uma comissão julga-
dora composta por dez pro-
fissionais de todo o território 
nacional, com vasto conheci-
mento e experiência sobre o 
meio ambiente e sustentabi-
lidade. 
   A noite foi de muita alegria 
para o Canal Ecowords, que 
foi o grande vencedor desta 
edição na modalidade Im-
prensa, A jornalista e diretora 
do Canal Ecowords, Sofia Ju-
con, que representou o portal 
de notícias durante o evento, 
recebeu com muita emoção 
o resultado. “Ganhar o Troféu 
Seriema é o reconhecimento 
por um trabalho que venho 
desenvolvendo há quase 27 
anos na área do Jornalismo 
Ambiental e mostra que esta-
mos no caminho certo ao le-
var notícias sobre o dia a dia 
da sustentabilidade para o 
cidadão comum”, declara. 
   Sofia Jucon revela que re-
cebeu a notícia sobre a con-
quista do prêmio com muita 
alegria e surpresa. “Não es-
perávamos ganhar diante de 
matérias tão importantes que 
concorreram  conosco.  Por 
    

 
Momento em que a jornalista e diretora do Canal Ecowords, 

Sofia Jucon, recebeu o Troféu Seriema 

 

judam a fazer o descarte a-
dequado dos seus resíduos, 
por exemplo, e por meio do 
Canal Ecowords estamos le-
vando essas informações pa-
ra o cidadão comum e aju-
dando na disseminação da 
notícia ambiental para toda a 
sociedade”, conta. 
   Esforços para ampliar a 
Comunicação Ambiental no 
país 
   Segundo a jornalista, dian-
te de sua experiência no as-
sunto, esse cenário é fruto da 
falta de uma Comunicação 
Ambiental mais dirigida para 
o dia a dia da população em 
geral. 
   “O setor industrial já tem 
uma conduta ambientalmen-
te adequada por conta das e-
xigências do mercado em ní-
vel global e por consciência 
de que sem o desenvolvi-
mento sustentável ela não 
sobrevive. Mesmo diante de 
inúmeros problemas, garga-
los e desafios que as indús-
trias ainda enfrentam os em-
presários já estão mais infor-
mados sobre os benefícios 
que a sustentabilidade pro-
porciona para o seus negó-
cios e buscam aplicá-la da 
melhor forma possível”, co-
menta Sofia Jucon, que é 
conselheira do Conselho 
Superior de Meio Ambiente 
(Cosema) da Fiesp. 
   Parabéns Sofia Jucon, par-
ceira de excelência. Leia o 
artigo na íntegra CLICANDO 
AQUI. 
   Leia matéria completa so-
bre a premiação no Canal E-
cowords. 

N 

 
contempla a Avaliação Ergo-
nômica Preliminar (AEP) e a 
Análise Ergonômica do Tra-
balho (AET). Os resultados 
dessas avaliações devem in-
tegrar o inventário de riscos. 
   Assista ao vídeo com as 
palestras de José Marçal Ja-
ckson Filho e Mauro Marques 
Muller sobre a Nova NR 17. 
  A norma traz também ques-
tões ligadas ao levantamen-
to, transporte e descarga in-
dividual de cargas, mobiliário 
dos postos de trabalho e con-
dições de conforto, em que 
se recomenda o atendimento 
da Norma de Higiene Ocupa-
cional 11 (NHO 11) da Funda-
centro. N 

 
Atenção amigos prevencionistas, investir na segurança do 
trabalho ficou ainda melhor! Vamos sortear um IPHONE 11 

64gb e você pode ser o ganhador! 
SAIBA COMO PARTICIPAR! 

   No final de 2020 e início de 2021 lançamos uma sequência 
de atividades, passo a passo, capaz ajudar profissionais de 
todo o Brasil a reduzir os acidentes de trabalho! 
   Junto com o material disponibilizamos de presente um pa-
cote com 65 dinâmicas, todas com aplicações prontas, e mais 
50 DDS em PowerPoint! 
   Além disso, todos os clientes que adquiriram nosso material 
também receberam o treinamento “Mudando a forma de per-
ceber riscos”. Inclusive este treinamento já foi ministrador pa-
ra mais de 150 técnicos e engenheiros de segurança do traba-
lho! 
   Agora me responda, quer ter acesso a este material e ainda 
concorrer um IPHONE 11? 
   Todos os clientes que adquirirem o material, avaliado em 
mais de R$800, por apenas R$49,90, entre os dias 21/novem-
bro de 2021 e 20/dezembro de 2021, vão participar automati-
camente do sorteio! 
   O sorteio será realizado ao vivo no YouTube da Realizarte 
Palestras! 
   Então não perca tempo, adquira o acesso ao conteúdo com-
pleto e boa sorte! 

   https://go.hotmart.com/L45919262O 

Canal Ecowords conquista Troféu Seriema 2021 
Artigo vencedor da Jornalista Sofia Jucon foi publicado na íntegra na edição 598 de Norminha (19/11/20) 

 

isso, só de estar entre os fi-
nalistas já era um valioso 
prêmio”, citou. Segundo ela, 
o Canal Ecowords está no ar 
há apenas três anos e foi 
criado com o objetivo de le-
var informações e dicas ge-
rais sobre sustentabilidade 
para o cidadão comum. “É 
um trabalho de formiguinha, 
mas temos certeza de que é 
assim que vamos conseguir 
alcançar a conscientização 
ambiental que tanto precisa-
mos em nossa sociedade”, 
observa. 
   A jornalista, que atua no 
setor ambiental desde 1995, 
quando se formou em Comu-
nicação Social, destaca que 
o prêmio coroa os esforços 
do seu trabalho em prol do 
meio ambiente como um to-
do. “Tenho uma carreira pro-
fissional consolidada na área 
de meio ambiente industrial, 
mas minha grande angústia 
como jornalista nesse setor 
era ver que meus vizinhos 
não  sabem  que  existe  uma 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, um Novo Marco Le-
gal do Saneamento, aplicati-
vos de  reciclagem que os a-  
 

Norminha 651, 25/11/2021 
     O Troféu Seriema está em 
São Paulo! Veio direto de Goi-
ânia, da sede do Crea-GO, 
com a jornalista do Canal E-
cowords, Sofia Jucon. A Co-
missão Julgadora reconhe-
ceu a reportagem “25 dicas 
ambientais para os gestores 
municipais que vão assumir 
em 2021”, como a grande 
vencedora na modalidade 
Imprensa neste 19º Prêmio 
Crea de Meio Ambiente. 
   A solenidade de entrega do 
Troféu Seriema foi realizada, 
na sede do Crea-GO, em Goi-
ânia, em uma grande festa 
na noite de 18 de novembro. 
Com público presencial redu-
zido e transmissão ao vivo 
pela internet, a premiação 
reconheceu projetos que 
buscam por soluções susten-
táveis em sete modalidades: 
Imprensa, Sociedade Sus-
tentável, Elementos Naturais, 
Biodiversidade, Inovação, 
Produção Acadêmica e Ges-
tão Empresarial para os ODS. 
   Troféu Seriema é nacional 
   Em 2021, a premiação re-
cebeu a inscrição de 138 
projetos oriundos de todo o 
Brasil. Segundo Lamartine 
Moreira, presidente do Crea-
GO, em sua 19ª edição, o tra-
dicional Prêmio Crea de Meio 
Ambiente se tornou nacional. 
“Desde 2001, o evento vem 
crescendo e se consolidou 
como a maior premiação am-
biental do Brasil, sendo al-
mejada por empresas, pro-
fissionais e sociedade em 
geral de todos os segmentos 
de atuação que lidam com o 
meio ambiente”, explicou. 

 

Valores atrasados: Saiba o que 
você tem direito a receber 

Norminha 651, 25/11/2021 
Após a concessão do Benefício requerido, vem a dúvida: tenho 
direito a valores atrasados? 
   Ao dar entrada na aposentadoria e só conseguir a concessão 
do benefício meses, ou anos após o pedido, todo o valor acu-
mulado desse tempo que não foi recebido deverá ser pago 
pelo INSS. 
   Se o benefício for concedido na via administrativa, os atra-
sados serão pagos com a primeira parcela do benefício.  
   Caso o benefício seja concedido na via judicial, os atrasados 
serão discutidos na fase de execução (etapa final do proces-
so), lembrando que na via judicial ocorre o acréscimo de juros 
e correção monetária. 
   Neste último caso, os valores podem ser pagos de duas for-
mas: por RPV (Requisição de Pequeno Valor) ou por Precatório. 
   Quando o valor dos atrasados for menor que 60 salários mí-
nimos, o pagamento será feito por RPV, que demora em média 
3 meses para ser pago. 
   Se o valor dos atrasados superar 60 salários mínimos, o pa-
gamento será feito por precatório, que pode demorar mais de 
2 anos para ser pago. N 

Texto: Assistente Jurídico: Ygor Henrique Silva Campos 
Conferido por nossa ADVOGADA E PARCEIRA: 

Thaísa Daneluzzi Schiefer Custódio 
OAB/SP 451.370 

📌 Presidente Prudente - SP 

☎ 18 3903-1046 / 99742-4659 

📌 Osvaldo Cruz - SP 

☎ 18 3528-1146 / 99730-7018 
 

ridades da situação de traba-
lho. A AET é um método que 
não existe sem participação 
dos trabalhadores”, afirma. 
   “Por outro lado, a norma foi 
bastante original, ao incluir a 
organização do trabalho co-
mo fundamental e pausas 
como forma de prevenção, 
para digitadores, por exem-
plo”, recorda. 
   Ao final dos anos noventa, 
foi criada uma Comissão de 
Ergonomia para difundir a 
norma, cujo trabalho resultou 
nos anexos I - Trabalho dos 
Operadores de Checkout e II 
- Trabalho em Teleatendi-
mento/Telemarketing, publi-
cados em 2007, e, posterior-
mente, na NR 36 – Seguran-
ça e Saúde no Trabalho em 
Empresas de Abate e Proces-
samento de Carnes e Deriva- 

CLIQUE AQUI E VEJA TABELA DE VALORES DE PUBLICIDADE 
PARA DIVULGAR SUA EMPRESA, OU FALE CONOSCO NO 

WHATS 18 99765-2705 

 

dos, publicada originalmente 
em 2013. 
   Nova NR 17 
   A participação dos traba-
lhadores é garantida pelo i-
tem 17.3.8: “a organização 
deve garantir que os empre-
gados sejam ouvidos durante 
o processo da avaliação er-
gonômica preliminar e na 
AET”. 
  Para o auditor-fiscal do Tra-
balho, Mauro Marques Mul-
ler, uma das novidades da 
NR 17, publicada em outubro 
deste ano, é a integração 
com o Programa de Geren-
ciamento de Riscos (PGR), 
instituído pela NR 1. “Sempre 
temos que ver em conjunto 
NR 1 e NR 17”, aponta. 
  Há, inclusive, um novo capí-
tulo dedicado à avaliação das 
situações  de  trabalho,  que  

Semana Capacita SIT debate nova NR 17 sobre ergonomia 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Norminha/Arquivos/Norminha598_Novembro_C_2020.pdf
http://www.norminha.net.br/Norminha/Arquivos/Norminha598_Novembro_C_2020.pdf
https://ecowords.com.br/canal-ecowords-conquista-trofeu-seriema-2021/
https://ecowords.com.br/canal-ecowords-conquista-trofeu-seriema-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=84uOhJMLBIo
https://www.youtube.com/watch?v=84uOhJMLBIo
https://www.youtube.com/watch?v=84uOhJMLBIo
https://www.youtube.com/watch?v=84uOhJMLBIo
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/33PMBTUV2X3HFYSPGQFENQ6VSHA35H.pdf
http://arquivosbiblioteca.fundacentro.gov.br/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/33PMBTUV2X3HFYSPGQFENQ6VSHA35H.pdf
https://go.hotmart.com/L45919262O
http://www.norminha.net.br/Norminha/Arquivos/Norminha598_Novembro_C_2020.pdf
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/NorminhaPublicidade_2009.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/NorminhaPublicidade_2009.pdf
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Norminha 651, 25/11/2021 
 O GRUPO GR tem vagas para 
os cargos de vigilante condu-
tor, controlador de acesso, a-
gente de conservação, vigi-
lante e vigilante líder, em 
Campinas, Itu, Itupeva, Ja-
guariúna, Sorocaba, Arara-
quara, Itatiba e Ribeirão Pre-
to. Os pré-requisitos estão 
listados no link 
https://grupogr.com.br/. 
  A candidatura à vaga é pelo 
site, no campo Trabalhe Co-
nosco. 
   A empresa não recebe cur-
rículos por e-mail ou contato 
telefônico e a candidatura é 
feita somente online, no site 

 

GRUPO GR tem oportunidades de 
trabalho no interior de São Paulo 

 

 
relacionado acima. É gratui-
ta, sem custo para partici-
pação nos processos seleti-
vos. O GRUPO GR oferece 
treinamentos contínuos e 
chances de crescimento pro-
fissional. 

 
   Sobre o GRUPO GR 
   O GRUPO GR é referência 
nacional na prestação de 
serviços especializados de 
Segurança Patrimonial, Por-
taria, Controle de Acesso, 
Bombeiro Civil, Recepção, 
Limpeza, Segurança Eletrô-
nica e atende condomínios 
(residenciais e comerciais), 
indústrias, hospitais, shop-
ping centers, instituições de 
ensino, sites logísticos, redes 
de lojas, construtoras, facili-
ties e empresas de vários 
segmentos em todo o Brasil. 
Atuante no mercado desde 
1992, possui sede na capital 
paulista. N 

tembro de 2020 quando foi 
comunicado que estava sen-
do demitido. A decisão da 
empresa foi tomada após re-
ceber uma denúncia anôni-
ma no canal de ouvidoria na 
qual uma trabalhadora da 
empresa contou que sofreu 
dois episódios de assédio se-
xual. 
   Na ocasião, ele negou os 
assédios, mostrou-se indig-
nado e ainda registrou um 
boletim de ocorrência contra 
a colega por possível come-
timento de crime de calúnia. 
   Apesar de o assediador ne-
gar, as denúncias foram 
comprovadas no processo. O 
primeiro episódio aconteceu 
quando uma trabalhadora 
estava fazendo lavagem de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e o técnico 
de segurança apareceu de 
surpresa  e tentou  beijá-la à  

Norminha 651, 25/11/2021 
  A Vara do Trabalho de Juína 
(MT) considerou correta a 
dispensa por justa causa de 
um técnico de segurança do 
trabalho acusado de assédio 
sexual por duas colegas. Ao 
analisar o caso, o juiz Adria-
no Romero considerou que a 
pena aplicada pela empresa 
ao trabalhador foi adequada 
considerando os efeitos ne-
gativos do assédio para a ví-
tima e para o ambiente de 
trabalho. 
   Para tentar reverter a justa 
causa para dispensa imotiva-
da, o técnico de segurança 
buscou a justiça do Trabalho. 
No entanto, provas e teste-
munhas apresentadas pela 
empresa no processo confir-
maram as denúncias. 
   Ele começou a trabalhar na 
empresa em novembro de 
2010 e atuou no local até se- 
 
 
 

TRT da 4ª Região (RS) mantém justa causa para atendente de 
farmácia que simulou acidente de trabalho 

Norminha 651, 25/11/2021 
  A empregadora comprovou, 
pelas imagens das câmeras 
instaladas nas dependências 
da empresa, que o empre-
gado forjou ter sofrido lesão 
no pé e tornozelo ao subir em 
uma escada no local de tra-
balho. Em virtude da simula-
ção, o trabalhador foi despe-
dido por justa causa de im-
probidade e mau procedi-
mento. A Segunda Turma do 
Tribunal Regional do Traba-
lho da 4ª Região (RS) mante-
ve a penalidade aplicada, por 
entender que a conduta re-
presenta grave quebra de 
confiança na relação entre 
empregado e empregador. A 
decisão confirmou a senten-
ça da juíza Fernanda Probst 
Marca, da 6ª Vara do Traba-
lho de Caxias do Sul.  
   De acordo com as imagens 
da câmera interna do estabe-
lecimento, o atendente che-
gou à farmácia no dia 3 de 
setembro de 2019 cami-
nhando normalmente. Ele re-
gistrou seu horário de entra-
da e, quando iria iniciar a su-
bida de uma escada, sentou 
em um degrau e passou a 
mexer no tornozelo e pé di-
reito. Depois disso, levantou 
e caminhou normalmente até 
outra área da farmácia, sen-
tou em uma cadeira e de-
monstrou a outros colegas 
uma lesão. Foi levado para a-
tendimento no hospital, ten-
do constado no boletim mé-
dico que a lesão decorreu de 
uma queda ao descer da es-
cada.  Na  petição  inicial, to- 

força. Ela negou, empurrou-o 
dizendo que não permitiria 
que aquela situação desa-
gradável acontecesse nova-
mente e deixou claro que não 
queria nenhum relaciona-
mento com ele. 
   Novo episódio 
   Entretanto, cerca de 25 di-
as depois, ela foi assediada 
novamente enquanto realiza-
va a limpeza de uma sala no 
escritório administrativo. No-
vamente ela foi surpreendida 
pelo colega que a seguiu pa-
ra o banheiro e a chamou pa-
ra tomarem banho juntos, di-
zendo que seria rapidinho e 
já colocando a mão no ombro 
da trabalhadora.  
   Ela ficou muito abalada 
com toda a situação e desa-
bafou com uma colega que 
foi chamada para ser teste-
munha. Durante o processo, 
ficou comprovado ainda que  

davia, ele afirmou ter caído 
enquanto subia a escada. 
   Comprovação 
   Ao analisar o caso em pri-
meiro grau, a juíza Fernanda 
Marca ponderou que, ao sus-
tentar que o trabalhador for-
jou o acidente de trabalho, a 
empresa atraiu para si o ônus 
de comprovar sua alegação. 
No entendimento da magis-
trada, a empregadora se de-
sincumbiu deste encargo de 
forma satisfatória. Nesse 
sentido, a julgadora destacou 
que “a simples visualização 
das imagens trazidas aos au-
tos pela demandada eviden-
ciam que o autor sequer su-
biu ou desceu as escadas, 
tendo apenas sentado em 
um dos degraus”. 
   No entendimento da juíza, 
o autor chegou ao local de 
trabalho com o pé e o torno-
zelo já lesionados. Isso por-
que o boletim referente ao a-
tendimento hospitalar pres-
tado ao trabalhador, assim 
como as fotos anexadas ao 
processo, demonstram a e-
fetiva existência de uma le- 
são por entorse no pé e no 
tornozelo  direito.  Segundo a 
 

 
Processo tramitou na Segunda Turma 

Mantida justa causa de técnico em segurança acusado de assédio sexual em Mato Grosso 
ele também havia assediado 
outra trabalhadora. 
   Os fatos geraram comentá-
rios entre os colegas, o que 
deixou a trabalhadora muito 
constrangida. 
   A empresa se defendeu no 
processo alegando que a 
rescisão por justa causa foi 
necessária já que os fatos 
foram tão graves que impos-
sibilitou a continuação do 
vínculo de emprego. Afinal, 
não foi apenas uma falta pe-
quena, mas assédios sexuais 
comprovados. 
   Justa causa 
   O juiz Adriano Romero ex-
plicou que a justa causa é 
uma das faltas mais graves 
que pode ser atribuída ao 
empregado e por isso neces-
sita ser demonstrada clara-
mente. 
   Ao julgar o caso e analisar 
as provas do processo, o ma- 

magistrada, o autor empre-
endeu, de forma grotesca, 
uma tentativa de simular um 
acidente no ambiente de tra-
balho. Em decorrência, a juí-
za considerou correta a apli-
cação da justa causa de im-
probidade e mau procedi-
mento pela empregadora. 
Segundo ela, o comporta-
mento do empregado foi “ca-
paz de quebrar a fidúcia exi-
gida para a manutenção do 
contrato de emprego”. 
   Nesse panorama, a julga-
dora indeferiu os pedidos de 
reversão da justa causa, de 
reintegração no emprego, de 
restabelecimento do plano 
de saúde, de indenização por 
danos morais e de paga-
mento das verbas rescisó-
rias. Ainda, pela constatação 
de que o autor faltou com a 
verdade e agiu de forma ma-
liciosa em juízo, considerou-
o litigante de má-fé, conde-
nando-o ao pagamento de 
multa no valor correspon-
dente a 2% do valor atribuído 
à causa. 
   Simulação 
   O empregado recorreu ao 
TRT-4. A relatora do caso na 
 

de seus desejos sexuais, 
mas sua imagem funcional e 
a imagem da empresa, em 
virtude da incompatibilidade 
entre seu comportamento ir-
regular e a sua condição fun-
cional de técnico de segu-
rança do trabalho”, afirmou. 
   O juiz ponderou ainda so-
bre a dificuldade de compro-
vação de casos de assédio 
sexual, já que os atos não 
costumam ser praticados em 
público precisando ser com-
provados pela análise minu-
ciosa dos detalhes. “São fei-
tos de forma secreta, quando 
a vítima está sozinha, sem 
outros olhos como câmeras 
que sequer existiam dentro 
dos ambientes onde os atos 
impróprios foram realizados 
para testemunhar as barbari-
dades que somente “as pa-
redes do recinto foram capa-
zes de ver e ouvir”. O pedido 
de reversão da justa causa 
foi julgado improcedente. N 

Segunda Turma, desembar-
gadora Tânia Regina Silva 
Reckziegel, declarou que, 
assim como exposto na sen-
tença, “o autor chegou no lo-
cal de trabalho com o pé di-
reito já lesionado e tentou si-
mular a ocorrência de um a-
cidente no ambiente laboral, 
entendimento que não se al-
tera, ainda que conclusivo o 
laudo pericial pela ocorrência 
do acidente de trabalho”. A 
magistrada acrescentou, a-
inda, não se verificar no pro-
cesso qualquer elemento de 
prova a indicar que a resci-
são contratual seja resultado 
de perseguição funcional ou 
jurídica, alegação trazida pe-
lo trabalhador.  
   Nessa linha, a Turma reco-
nheceu ser regular a justa 
causa atribuída pela empre-
sa, consistente em ato de im-
probidade e mau procedi-
mento (artigo 482, "a" e "b", 
da CLT). Em decorrência, 
manteve a sentença que in-
deferiu o pedido de reinte-
gração no emprego e resta-
belecimento do plano de sa-
úde, bem como de indeniza-
ção por dano moral decor-
rente do suposto acidente de 
trabalho. 
   O processo envolve ainda 
outros pedidos. Também 
participaram do julgamento 
os desembargadores Alexan-
dre Corrêa da Cruz e Clóvis 
Fernando Schuch Santos. O 
acórdão transitou em julgado 
sem interposição de recurso.  

N 
Fonte: TRT da 4ª Região (RS) 

 

gistrado concluiu que ficou 
comprovado o inaceitável 
constrangimento que as víti-
mas de assédio sexual foram 
submetidas. Segundo o ma-
gistrado, foi comprovado que 
houve “condutas reiteradas 
do reclamante que tinham o 
objetivo de minar a resistên-
cia da trabalhadora para ob-
ter favores sexuais”. 
   O caso se torna ainda mais 
grave, segundo o magistra-
do, por se tratar de um téc-
nico de segurança do traba-
lho que tem por dever contri-
buir para a manutenção de 
um meio ambiente de traba-
lho sadio, equilibrado e segu-
ro. 
   “Ele manteve conduta in-
continente e irregular para 
com suas colegas mulheres, 
ferindo de morte não só a di-
gnidade das trabalhadoras, 
ao buscar tê-las como objeto  

http://www.norminha.net.br/
https://grupogr.com.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9714557
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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What if? (E se...) 
Norminha 651, 25/11/2021 
      Sem perfunctórias digressões e observações gramaticais, 
vamos relembrar alguns episódios onde o “se” faria enorme 
diferença na vida das pessoas e principalmente na história: e 
se o nosso país, o Brasil, fosse colonizado por espanhóis, co-
mo toda a América Latina o foi ou por ingleses e irlandeses, 
como foram os Estados Unidos da América (EUA)? E se as 
bombas que atingiram, em agosto de 1945, Nagasaki e Hiro-
shima, tivessem falhado ou caído no mar? E se o Roberto Bag-
gio não tivesse perdido aquele pênalti em Los Angeles, no dia 
17 de julho de 1994, que permitiu ao Brasil, após 24 anos de 
jejum tornar-se tetracampeão mundial de futebol? E se a bar-
ra de direção do carro do Ayrton Senna não tivesse quebrado 
na curva de Tamborello em Ímola, na Itália, em primeiro de 
maio de 1994? E se você leitor, tivesse escolhido outra profis-
são quando teve a chance e oportunidade de optar? 
   Em inúmeras situações” no curso da história e mesmo na 
vida de cada um de nós, o “se” deve ter sido invocado. O “se” 
não explica e nem responde, mas permite imaginar quão dife-
rente seriam as coisas se ele não fosse apenas uma conjun-
ção condicional “e se”. 
   Aqui neste momento de reflexão, vem a proposta de dotar o 
ser humano da capacidade de comparar e prever como se-
riam as duas situações, com e sem o “se”. Se isto não for 
possível, apesar da Inteligência Artificial (AI), o “se” continua-
rá sendo esse diminuto vocábulo, que é muito mais dúvida do 
que resposta e sabes por que? Porque na maioria das vezes a 
resposta está dentro de nós e, preferimos usar sempre o “se” 
para tentar explicar ou indagar os insucessos do passado, 
quando melhor seria usá-la afortunadamente para errar me-
nor no futuro, medindo os prós e os contras antes de uma 
tomada de decisão importante. Logo, que aprendamos a usar 
o “se” antes para não ter que usá-la depois. E isto é aprendi-
zado. 
  Assim, já que estamos falando de aprendizado, lembremo-
nos que as crianças aprendem para o futuro e os adultos para 
o presente. Veja que as crianças aprendem para utilizarem o 
aprendizado no futuro por necessidade. Já os adultos, que já 
foram crianças, estão no futuro previsto na infância e, se não 
aprenderam, necessitam aprender para tirar proveitos de ime-
diato. Logo, os adultos são estimulados a aprender conforme 
vivenciam as necessidades que a aprendizagem satisfará. 
Portanto, o curso ou treinamento deve ser relevante, deve es-
tar relacionado com as atividades profissionais e contribuir 
para a solução de problemas reais. Observem que os adultos 
possuem forte necessidade de se autodirigir, de decidir quan-
do, como e o que querem aprender. Porém, nem todos os a-
dultos aprender da mesma forma. As diferenças individuais 
entre as pessoas aumentam com a idade. Assim, a educação 
de adultos (andragogia) deve prever as diferenças de estilo, 
tempo, lugar e ritmo de aprendizagem. Os adultos gostam de 
compartilhar suas experiências e conhecimentos. 
   Randall Munroe criou o popular “E se”, destinados a resol-
ver essas e outras grandes questões da humanidade para en-
contrar respostas, quando cria complexas simulações compu-
tadorizadas, lê dezenas de memorandos do exército, resolve 
equações diferenciais e consulta operadores de usinas nu-
cleares. Publicou a obra: “E se...”? Respostas científicas para 
perguntas absurdas”, tradução Érico Assis, da Editora Cia. das 
Letras. Uma das perguntas: e se, de repente, a terra e todos 
os objetos no solo parassem de girar, mas a atmosfera manti-
vesse sua velocidade? 
    “E se” o comandante italiano do navio Cruzeiro Concorde 
cumprisse a rota prevista sem alteração, não teria batido na 
rocha submersa e rasgado o casco. “E se” o piloto da aero-
nave La Mia transportando jogadores do Chapecó, tivesse a-
bastecido conforme a exigência técnica da aviação teria 
cumprido o voo e todos estariam vivos, inclusive ele, sua tri-
pulação e passageiros. “E se” a equipe do Airton Senna tives-
se trocado a barra de direção ao invés de soldá-la, a quebra 
não ocorreria. “E se” a tomada estivesse identificada com a 
sinalização visual de 220v, não teria sido conectada a ferra-
menta elétrica 110v e danificada sua estrutura. 
   Podemos entender, neste momento o POKA-YOKE, um dis-
positivo à prova de erros destinado a evitar a ocorrência de 
defeitos em processos de fabricação e/ou na utilização de 
produtos.  Desenvolvido  pelo  engenheiro  industrial  Shigeo 
 
 
 

Shingo, a partir do “não-custo”, é impossível a voluntariedade 
do erro através de sistemas, como por exemplo a impossi-
bilidade de remoção da chave de ignição de um automóvel se 
a sua transmissão automática não estiver em “ponto morto”, 
assim o motorista não pode cometer o erro de sair do carro 
em condições inseguras. 
   O conceito de aplicação na prática pode ser exemplificado 
assim: sinais sonoros por sinos ou sensores de presença na 
porta de lojas indicando a chegada de clientes a ser atendidos; 
tiras de papel envolvendo as toalhas limpas e dobradas e va-
sos sanitários em hotéis, evitando que o trabalhador da higie-
nização saia dos quartos sem que os serviços tenham sido e-
fetuados. Lembro aos leitores que o termo inicial foi “BAKA 
YOKE”, que significa “A prova de tolos”, mas foi alterado por 
causa de sua conotação ofensiva.  Poka Yoke  (A prova de er- 

ros), ou mais literalmente, evitar (yokeru) erros inadvertidos 
(poka), para prevenir a aparição de erros e defeitos e, uni-
versalmente aplicada para ser um verdadeiro impulsionador 
de eficiência nos anos 60. 
   Hazope-(Hazard and Ope-rability Study), traduzido do inglês 
é um estudo de perigo e operacionalidade. Um exame estru-
turado e sistemático de um processo ou operação complexo 
planejado, a fim de identificar e avaliar problemas que possam 
representar riscos para a pessoa ou equipamento. 

 
    FMEA-(Failure Mode and Efects Analysis)-Análise de Modos 
de Falhas e Efeitos, um estudo sistemático e foi uma das pri-
meiras técnicas para a Análise de Falhas Desenvolvido por en-
genheiros de Qualidade próximo ao ano de 1949 no Estados 
Unidos para estudar os problemas que poderiam surgir a partir 
de falhas nos sistemas militares. Composto por três elemen-
tos: Efeito, Causa e Detecção é uma ferramenta intelectual de 
auxílio para a prevenção. 

 
N 

Jorge Gomes 
Especialista em Engenharia de Segurança e Medicina do 

Trabalho   

Alfredo Luiz vai 
estar no “Justiça 

no SESMT” 
Norminha 651, 25/11/2021 
Alfredo Luiz, apresentador do 
programa “A voz do Sesmt” 
aos sábados das 10 às 11 
horas, vai estar presente no 
Programa “Justiça no SES 
MT” neste próximo sábado, 
27/11 que é apresentado por 
Silvio Sylomar, das 11 às 13 
horas. 
   Além de Alfredo, Sylomar 
irá receber o especialista 
Celso de Araújo Júnior para 
apresentação sobre Trabalho 
e Rem Altura. 

Justiça no Sesmt no 
Youtube 

   Se você não teve oportuni-
dade de ouvir/assistir o pro-
grama do sábado passado, 
seguem os links:  
Parte 1 
https://youtu.be/M3BZCwCTGfI    

Parte 2 
https://youtu.be/Xkr0pnRxMS8 

N      

 
Atenção amigos prevencionistas, investir na segurança do 
trabalho ficou ainda melhor! Vamos sortear um IPHONE 11 

64gb e você pode ser o ganhador! 
SAIBA COMO PARTICIPAR! 

   No final de 2020 e início de 2021 lançamos uma sequência 
de atividades, passo a passo, capaz ajudar profissionais de 
todo o Brasil a reduzir os acidentes de trabalho! 
   Junto com o material disponibilizamos de presente um pa-
cote com 65 dinâmicas, todas com aplicações prontas, e mais 
50 DDS em PowerPoint! 
   Além disso, todos os clientes que adquiriram nosso material 
também receberam o treinamento “Mudando a forma de per-
ceber riscos”. Inclusive este treinamento já foi ministrador pa-
ra mais de 150 técnicos e engenheiros de segurança do traba-
lho! 
   Agora me responda, quer ter acesso a este material e ainda 
concorrer um IPHONE 11? 
   Todos os clientes que adquirirem o material, avaliado em 
mais de R$800, por apenas R$49,90, entre os dias 21/novem-
bro de 2021 e 20/dezembro de 2021, vão participar automati-
camente do sorteio! 
   O sorteio será realizado ao vivo no YouTube da Realizarte 
Palestras! 
   Então não perca tempo, adquira o acesso ao conteúdo com-
pleto e boa sorte! 

   https://go.hotmart.com/L45919262O 

SALA ANATEST - RESGATE HISTORICO DA CATEGORIA TSTs 
JOSE HÉLIO LOPES (Aposentado - FUNDACENTOR - PE) 

ASSISTA EXCELENTE APRESENTAÇÃO 

 

CLIQUE AQUI E VEJA TABELA DE VALORES DE PUBLICIDADE 
PARA DIVULGAR SUA EMPRESA, OU FALE CONOSCO NO 

WHATS 18 99765-2705 

  

“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 
 

http://www.norminha.net.br/
https://www.kaefy.com.br/
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
http://www.radios.com.br/play/33961
https://youtu.be/M3BZCwCTGfI
https://youtu.be/Xkr0pnRxMS8
https://go.hotmart.com/L45919262O
https://youtu.be/yhKyEQllu6E
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/NorminhaPublicidade_2009.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/NorminhaPublicidade_2009.pdf
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha, 651, 25/11/2021 
Artigo opinativo, por Thais 
Cordero* 
As turbulentas tempestades 
provocadas pela pandemia 
estão, finalmente, dando pe-
quenos sinais de melhora. 
Contudo, o cenário que se 
desenha não parece dos 
mais promissores. Para os 
negócios que sobreviveram a 
esse período conturbado, é 
hora de reorganizar e plane-
jar as ações para o próximo 
ano. 
   No Brasil, a perspectiva é 
de juros mais altos, somado 
a uma crise hídrica e às in-
certezas típicas de um ano 
eleitoral. No mundo, já se 
considera um panorama de 
estagflação, onde a atividade 
econômica se encontra es-
tagnada em meio a uma alta 
inflação. 
   Diante de tantas incerte-
zas, algumas medidas de-
vem ser tomadas a fim de 
conter a crise e alavancar a 
retomada econômica. Por is-
so, listo aqui cinco tendên-
cias de negócios que devem 
se acentuar em 2022. 
   #1 - Exportação: as expor-
tações brasileiras registra-
ram recordes no período da 
pandemia. Entre janeiro e ju-
lho deste ano, foi registrado 
um aumento de 35,3% em 
relação ao mesmo período de 
2020 – o equivalente a US$ 
161,42 bilhões, segundo da-
dos do governo federal. O 
destaque é, sem dúvidas, pa-
ra o agronegócio, cujo PIB 
também apresentou seu ma-
ior crescimento histórico, de 
24,31% em 2020, de acordo 
com o Comunicado Técnico 
da Confederação da Agricul- 
tura e Pecuária do Brasil (CN 
A). O setor foi especialmente 
favorecido  pela  desvaloriza- 
ção do real. Com o dólar em 

Norminha 651, 25/11/2021 
     Quase 30% da população 
entre 18 e 24 anos está fora 
do mercado de trabalho, é o 
que mostrou a pesquisa Ju-
ventude e a Pandemia do Co-
ronavírus, do Conselho Naci-
onal da Juventude (Conjuve). 
Para quem está buscando 
uma oportunidade, a Unentel 
Distribuição abriu o progra-
ma de estágios com vagas 
para São Paulo e Salvador. O 
UNENTalentos apoiará o jo-
vem na inserção do mercado 
de trabalho, seja com indica-
ção às empresas parceiras 
ou nas vagas internas. 
  A Unentel trabalha com ino-
vação e busca por talentos 
 
 

 

alta, a tendência é que mais 
empresas intensifiquem suas 
operações internacionais em 
2022. 
#2 - Internacionalização: nos 
últimos oito anos, o nível de 
internacionalização das em-
presas brasileiras saltou de 
12,9% para 21,6%, de acor-
do com um estudo publicado 
pela Fundação Dom Cabral. 
O aumento deixa claro a 
quantidade de portas abertas 
para os empreendedores 
constituírem suas empresas 
ao redor do mundo – nova-
mente favorecidos pela cota-
ção das moedas estrangeiras 
e menor tributação em deter-
minados países. A Lei nº 14. 
195, que tem como objetivo 
a desburocratização do am-
biente de negócios no Brasil, 
deve reduzir a insegurança 
jurídica tanto das empresas 
estrangeiras que querem a-
tuar no Brasil como das bra-
sileiras que pretendem se in-
ternacionalizar. 
   #3 - Fusões e aquisições: 
com foco em garantir sua so-
brevivência, minimizando os 
impactos econômicos senti-
dos neste último ano, as ope-
rações de fusões e aquisi- 
ções vêm batendo recordes 
tanto  em  âmbito  nacional 

disruptivos. “Estamos em 
busca de talentos inovadores 
e que querem ir cada vez 
mais longe em uma empresa 
que respira tecnologias ino-
vadoras e trabalha com gran- 

quanto internacional. Só no 
primeiro trimestre deste ano, 
essas operações atingiram 
US$ 1,1 trilhão, um recorde 
desde 1998, segundo dados 
da Bloomberg. Para 2022, a 
tendência é que cada vez 
mais companhias busquem 
essa estratégia como forma 
de unir forças, melhorar a e-
ficiência e garantir a conti-
nuidade dos negócios. 
   #4 - Reestruturação socie-
tária: passado o período mais 
turbulento da pandemia, 
muitas empresas devem fa-
zer uma análise mais profun-
da de seu quadro societário. 
Afinal, a reorganização inter-
na é uma das principais cha-
ves para que as empresas 
consigam sair da crise. Esse 
processo é uma consequên- 
cia das mudanças estruturais 
que aconteceram ao longo do 
período dentro das compa-
nhias, como também em de-
corrência das próprias ope-
rações de fusões e aquisi-
ções. O objetivo é proteger os 
direitos dos acionistas ou só-
cios, aumentando a eficiên-
cia e competitividade das 
empresas. 
   #5 - Planejamento suces-
sório: nunca sentimos tanto a 
vulnerabilidade da vida como 
 

UNENTalentos: Unentel inicia programa de estágios 

des players do mercado. 
Pessoas que pensem fora da 
caixa, que sejam responsá-
veis e colaboradores proati-
vos. Venha fazer parte do 
time”, convida Frederico Pas 
 

Cinco tendências em negócios para 2022 
neste período de pandemia. 
Foram mais de 600 mil óbi-
tos causados pela covid-19 
apenas no Brasil – perdas 
que impactaram muitas em-
presas. Nesse contexto, a 
busca por um planejamento 
sucessório tem sido grande. 
Segundo o IBGE, a procura 
por esse tipo de documen-
tação aumentou em mais de 
50% em 2020. Como mais 
de 90% das empresas brasi-
leiras são familiares, pensar 
a sucessão é fundamental 
para garantir a perpetuidade 
do negócio. Dados mostram 
que mais de 70% das em-
presas não chegam aos fi-
lhos e apenas 5% chegam à 
geração dos netos de seu 
fundador. Ter uma visão de 
longo prazo é fundamental. 
   O ano de 2022 deve ser de-
safiador, com uma projeção 
tímida no PIB, de crescimen-
to previsto de apenas 1,57%. 
Contudo, é hora de as em-
presas olharem mais para 
dentro. É preciso estar com 
tudo em ordem e sempre a-
tento aos negócios. Afinal, 
toda crise sempre reserva 
boas oportunidades. Estar 
preparado para aproveitá-las 
é o que faz a diferença. 

 
*Thais Cordero é advogada e 
líder da área societária do 
escritório Marcos Martins A-
dvogados, altamente concei-
tuado nas áreas de Direito 
Societário, Tributário, Traba-
lhista e Empresarial. 

N 
Carnetec 

sos, vice-presidente da U-
nentel Distribuição. 
   Com vagas abertas para as 
áreas de marketing, finan-
ças. recursos humanos e re-
des de computadores, os a-
provados vão contar com 
uma jornada  de trabalho de 
seis horas, bolsa auxílio, vale 
transporte, ticket alimenta-
ção e gympass, além da o-
portunidade de conhecer o 
setor, com imersão com ou-
tras áreas. 
   Para se candidatar no ban-
co de talentos da Unentel, a-
cesse o site: 
https://www.unentel.com.br/
unentalentos/. 
   As inscrições estão abertas 
até 10/12/2021. 

N 
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WHATS 18 99765-2705 

 

 
Com o objetivo de desenvolver novos talentos, o programa conta 
com vagas para Salvador e São Paulo com chances de efetivação 

http://www.norminha.net.br/
https://www.marcosmartins.adv.br/pt/
https://www.marcosmartins.adv.br/pt/
https://www.unentel.com.br/unentalentos/
https://www.unentel.com.br/unentalentos/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/NorminhaPublicidade_2009.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/NorminhaPublicidade_2009.pdf

