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ce; Edgar Lima, Presidente 
da ASSCEST; Eliane Belizário 
Professora ETESES e SENAC-
ES; Fábio Lucio Coordenador 
da CODEC e Presidente do 
SINTESTES; Fabrício Franco,  
vice diretor técnico científico; 
Ivan Bongiovani Jr Diretor da 
PREVESEG-ES e membro AB 
NT. 
    A Cerimoniarista do even-
to foi Thaiany Canal vice dire-
tora  sócio  cultural  da  ASS 
CEST e participações especi- 
 

ais de Marcos Fassarela Eng. 
Eletricista e Prof. Graduação 
e Técnico IFES; Ricardo Di-
niz, Coordenador cursos ETE 
SES; Vinicius Pereira, Eng. 
Seg. e Professor Arnulpho 
Mattos e Maioli, Diretor da 
Norminha. 
   Entidades públicas: 
   ASSCEST; ARNULPHO MAT 
TOS; CREA-ES; IFES VITÓRIA; 
NORMINHA; SINTESTES. 
   Entidades Privadas: 
   CEDTEC; ETESES; PREVE- 
 

SEG-ES; Siderúrgica Santa 
Bárbara; Vértice Serviços. 
  Assistam o evento na ínte-
gra: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=FgC6z95rnH8 
   LIVES COM DESTAQUES: 
   Toda terça-feira ocorrerá 
Lives com os destaques. 
   A primeira será com Alinian 
Gomes Vieira, dia 07/12/21 
às 19h30 neste link: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Q1OTfyM0v4M N 

Anatest pede 
sugestões 
para NR4 

Sugestões devem ser 
enviadas até hoje! 

Norminha 652, 02/12/2021 
 Envie suas sugestões para a 
reforma da NR-4 até HOJE 
03/12/2021, pelo e-mail 
anatest.sst@gmail.com, vi-
sando contribuir para a com-
posição da proposta da 
ANATEST, a ser protocolada 
no site da Consulta pública 
dentro do prazo. 
   Anatest tem um Grupo de 
Trabalho. Sugira! 

N 

Professor cria 
“plano de 

estudos” para 
ajudar técnicos 

 
Mateus de Carvalho, 

Professor de SST 
Norminha 652, 02/12/2021 
   O Professor Mateus de Car-
valho de Presidente Prudente 
(SP) elaborou um “Plano de 
Estudos” para ajudar Técni-
cos de Segurança do Traba-
lho a dar prosseguimento nos 
estudos, que não “termina 
nunca”. 
   “Como professor do curso 
técnico em segurança do tra-
balho, tenho recebido algu-
mas mensagens de alunos 
dizendo: “Professor, gostaria 
de relembrar os assuntos que 
estudamos, me aprofundar 
mais, porém não sei por onde 
começar”. Realmente, quan-
do terminamos o curso, fica-
mos sem a referência de al-
guém para direcionar nossos 
estudos e aprendizados. 
   Nesse momento não existe 
mais a figura do professor. E 
isso é importante, pois per-
cebemos que precisamos 
“correr atrás” e criar o nosso 
próprio planejamento. 
   Pensando em contribuir 
com esses profissionais, de-
senvolvi um plano de estudos 
que dará um norte e possibi-
litará que cada um desenvol-
va e planeje seus próprios 
estudos. Como diria Monti-
mer A. Adler "NINGUÉM, NEM 
MESMO O MELHOR PROFES-
SOR, PODE NOS AJUDAR A A-
PRENDER QUALQUER COISA 
A NÃO SER QUE, PRIMEIRO, 
NÓS MESMOS NOS ESFOR-
CEMOS PARA APRENDER". 
   Aproveite!  
   Para baixar o Plano de Es-
tudos acesse: 
   www.educacaosst.com.br 

N 

Após aprovação de 
estatuto na 

Assembleia Geral, 
ANAMT é 

regularizada 
Norminha 652,02/12/2021 
   Em setembro, foi aprovada 
em Assembleia a Reforma do 
Estatuto da ANAMT (Associa-
ção Nacional de Medicina do 
Trabalho), cuja nova versão 
foi registrada em cartório. 
   A diretoria executiva da en-
tidade agradece aos associa-
dos e e presidentes das Fe-
deradas Unidas pelo empe-
nho nesse processo. 

 
   A ANAMT crescerá e se for-
talecerá ainda mais! 
   O documento está disponí-
vel aqui. N 

Dia 18/12 tem 
curso de PGRO 
em Araçatuba 

Norminha 652, 02/12/2021 
Será realizado uma aborda-
gem expositiva/prática de e-
laboração de uma estrutura 
documental; a integração 
das NRs inerentes, e discus-
são pratica para elaboração 
do PGRO. 
   Tenha uma visão ampla e 
prática do Plano de Ação Ge-
rencial dos Riscos Ocupacio-
nais em sua empresa. 
   O curso será no dia 18 de 
dezembro de 2021, das 8 às 
18 horas, em Araçatuba (SP) 
sob a direção do especialista 
Dr. Jorge Gimenez Berruezo. 
   Com vagas limitadas, o va-
lor da inscrição é de R$350, 
por pessoa. 
   Não perca essa oportuni-
dade.  

Informações/Inscrições: 
Whats 18 99765-2705 

 

Distúrbios de voz 
é tema de nova 

edição do 
Podcast ANAMT 

Norminha 652, 02/12/2021 
Por “voz profissional” enten-
demos a forma de comunica-
ção oral utilizada por pessoas 
que dela dependem para e-
xercer sua atividade profis-
sional. Não está restrita ape-
nas a cantores e atores, mas 
igualmente a professores, 
vendedores e outros profis-
sionais para os quais seu uso 
é indispensável no trabalho. 
O termo disfonia relaciona-
se com qualquer dificuldade 
na emissão vocal que impeça 
a produção natural e harmo-
niosa da voz. 
   O texto da edição está dis-
ponível clicando aqui. 

N 
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Distribuição 
Gratuita 

contato@norminha.net.br 

WhatsApp 
18 99765-2705 

 

Nesta edição: 12 páginas 

Especialistas 
organizam 

manifesto contra 
revisão da NR 36 
Norminha 652, 02/12/2021 
        Especialistas da área de 
Saúde do Trabalhador orga-
nizaram um manifesto contra 
a revisão da NR 36, apresen-
tado em Audiência Pública na 
CAS do Senado, em 16 de 
novembro, realizada para de-
bater divergências sobre a 
revisão da Norma Regula-
mentadora. 
   O documento conta com 
mais de 80 assinaturas de 
técnicos, pesquisadores, 
professores e doutores da á-
rea de Saúde do Trabalhador. 
   ACESSE AQUI, o manifesto 
contra a revisão da NR 36. 
   Leia mais na Proteção. N 

Espírito Santo destaca profissionais da SST 
  Norminha 652, 02/12/2021 

 
Idealizado por Ivan Bongiova-
ni Júnior (foto), e de forma 
“espetacular”, abraçado por 
todas entidades ligadas à 
SST, o Estado do Espírito 
Santo realizou na noite de 26 
de novembro de 2021, even 
to inédito para homenagear 
os Destaques Capixabas da 
SST do ano 2021, indicados 
através de ação popular 01 
Docente de SST, 01 Técnico 
de Segurança do Trabalho e 
01 Engenheiro de Segurança 
do Trabalho. 
   Evento teve transmissão ao 
vivo pelo Youtube e se con-
sagrou um sucesso. As enti-
dades envolvidas já se com-
prometeram com a realiza-
ção em 2022. 
   O Comitê que organizou o 
evento foi composto por: Al-
cemir Alves, vice-diretor ad-
ministrativo da ASSCEST; 
Darlan Melotti Eng. Seg. CIA 
Santa Barbara e Diretor Verti- 

 
Eliane Belizário de Souza Go-
mes (Docente) - Graduada 
em Gestão de Recursos Hu-
manos; Especialista em Do-
cência de Educação Profis-
sional; Analista de Gestão de 
Pessoas; Técnica em Segu-
rança do Trabalho; Instrutora 
de Educação Profissional em 
Curso Técnico de Segurança 
do Trabalho; Consultora em 
Segurança do Trabalho e RH; 
Palestrante. 
 

 
Sérgio da Silva Júlio (EST) -  
Engenheiro Mecânico e de 
Segurança do Trabalho; MBA 
em Gestão Empresarial; Dou-
torado em Ciências Empre-
sariais; Coordenador e Pro-
fessor do curso de pós-gra-
duação em EST da UCL; Con-
sultor de Gestão e SMS VALE, 
ARCELOR e PETROBRAS; Di-
retor Institucional da ANDE 
ST; Vice-Presidente da AS 
SCEST 
 

 
Alinian Gomes Vieira (TST) - 
Profissional da área de Saú-
de e Segurança, com curso 
de Bombeiro Civil e homolo-
gado pelo Bombeiro militar 
como Instrutora. Experiência 
profissional adquirida em di-
versos ramos de atividade 
em empresas de médio e 
grande porte. Atuante na á-
rea de emergências, minera-
ção, transporte rodoviário e 
hospitalar. 
 
  
 

 

“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 
 

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

WHATS 18 99765-2705 

 

Dezembro chegou! 
Com ele vieram as luzes de 
natal, a esperança de um 

novo ano que nasce e 
também a campanha 

Dezembro 
vermelho e 

laranja 
Norminha 652, 02/12/2021 
   Dezembro Laranja: A finali-
dade da campanha é estimu-
lar a população a se prevenir 
e diagnosticar precocemente 
o câncer de pele. 
   Dezembro Vermelho: Dedi-
cado a prevenção do HIV e 
outras doenças sexualmente 
transmissíveis. 
   O importante é saber usar 
a criatividade e procurar en-
gajar o máximo de colabora-
dores possíveis. Visto que os 
mesmos irão repassar a in-
formação para seus familia-
res, desse modo, a empresa 
estará colaborando de forma 
mais ampla. N 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=FgC6z95rnH8
https://www.youtube.com/watch?v=FgC6z95rnH8
https://www.youtube.com/watch?v=Q1OTfyM0v4M
https://www.youtube.com/watch?v=Q1OTfyM0v4M
http://www.educacaosst.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/wp-content/uploads/2021/12/2021111014771741-1-1-compactado.pdf
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.anamt.org.br/portal/wp-content/uploads/2021/11/voz-e-trabalho.pdf
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/
https://www.protecao.com.br/wp-content/uploads/2021/12/2-Manifesto-contra-revisao-NR-36-1.pdf
https://protecao.com.br/destaque/especialistas-organizam-manifesto-contra-revisao-da-nr-36/
https://www.youtube.com/watch?v=FgC6z95rnH8
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
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 652, 02/12/2021 
     No dia 18 de novembro de 
2021, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) definiu os crité-
rios para medir ruídos variá-
veis a que os profissionais 
forem expostos durante ativi-
dade laboral, com o objetivo 
de garantir a aposentadoria 
especial do INSS mais facil-
mente.  
   A divergência existia por-
que, na Justiça, os tribunais 
aplicavam diferentes enten-
dimentos sobre o tema. Em 
muitos casos, usava-se uma 
média simples para calcular 
o ruído quando havia diver-
sos níveis de barulho.  
   Contudo, a regra prejudica 
o trabalhador. A decisão do 
STJ é para que se use uma 
média por método específi-
co, mais vantajosa para o 
profissional. 
   Ficou definido que, para os 
períodos de tempo de serviço 
especial após 2003, o cál-
culo do ruído variável será 
feito pelo método conhecido 
como NEN (Nível de Exposi-
ção Normalizado), uma mé-
dia ponderada que leva em 
consideração o tempo de ex-
posição e o volume do ruído 
durante a atividade profissio-
nal. 
   O relator da ação, o minis-
tro Gurgel de Faria, determi-
nou ainda na ação que, se a 
atividade especial somente 
for reconhecida no Judiciário 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

e não houver indicação do 
NEN no PPP (Perfil Profissio-
gráfico Previdenciário) ou no 
LTCAT (Laudo Técnico das 
Condições Ambientais do 
Trabalho), terá de ser feita 
uma perícia técnica e será 
considerado o critério do pico 
de ruído, ou seja, do nível 
mais alto de barulho. Podem 
se enquadrar neste cenário 
os casos de empresas que já 
fecharam e que não infor-
maram o NEN. 
   Faria destacou que, a partir 
da edição do decreto 4.882/ 
2003, é que se tornou exigí-
vel no LTCAT e no PPP a re-
ferência ao critério do nível 
de exposição normalizada, 
que “avalia o nível de ruído e 
o tempo de exposição ao se-
gurado em nível superior à 
pressão sonora de 85 deci-
béis, a fim de permitir que a 
atividade seja computada 
como especial”, diz ele. 
   “Para os períodos de tem-
po de serviço especial anteri-
ores à edição do referido de-
creto, que alterou o regula-
mento da Previdência Social, 
não há que se requerer a de- 

 

monstração do NEN, visto 
que a comprovação do tem-
po de serviço especial deve 
observar o regramento legal 
em vigor por ocasião do de-
sempenho das atividades”, 
afirmou ainda o ministro re-
lator. 
   Para o ministro, se não 
houver uma definição correta 
de como essa medição deve 
ser feita, o trabalhador sai 
prejudicado. 
   “Descabe aferir a especia-
lidade do labor mediante a-
doção do cálculo pela média 
aritmética simples dos dife-
rentes níveis de pressão so-
nora, porque é um critério 
que não leva em considera-
ção o tempo de exposição ao 
agente nocivo durante a jor-
nada de trabalho. Como não 
é colocado em voga o tempo 
de exposição, poderia uma 
pessoa estar sujeita a um de-
terminado período de 100 
decibéis e um outro de 20 
decibéis e ia dar 60 decibéis 
de média e não daria direito 
[à aposentadoria por tempo 
especial, que exige mínimo 
de 85 decibéis]”. N Proteção 

solar: 
   Nesse contexto, a criação 
do modelo tem por base a 
autossuficiência. O modelo 
tem alta precisão nas ativi-
dades, funcionando com 
quatro paineis fotovoltaicos e 
baterias externas. Assim, o 
projeto garante 24 de funcio-
namento sem necessidade 
de recarga. 
   Acima de tudo modelo tam-
bém valoriza a precisão, con-
tando com semeadura mili-
métrica dividida em seis li-
nhas. Ainda, a velocidade de 
trabalho fica entre 450 a 
950m por hora. Nesse con-
texto, a capinação ainda aju-
da na diminuição do uso de 
químicos e pesticidas. 
   Conforme o vídeo de pro-
moção, você pode ver o de-
sempenho do robô e a dinâ-
mica de funcionamento: 

 
N 

Engenharia Hoje 

Aposentadoria especial: Justiça define regras 
para trabalhador exposto a ruído 

Norminha 652, 02/12/2021 
   A automatização da mão 
de obra 
   Hoje, um dos grandes de-
safios da tecnologia é a su-
bstituição da mão de obra di-
reta no agronegócio por ma-
quinário. Tirar os trabalhos 
mais pesados das mãos hu-
manas e transferir para as 
máquinas é uma garantia de 
aumento da produtividade. 
   Além disso, é possível abrir 
novos nichos de trabalho pa-
ra a mão de obra humana, 
uma vez que estas máquinas 
precisam de manutenção e 
reparos. Sendo assim, a em-
presa Farm droid aps, uma 
Agtech, criou um modelo de 
robô movido à energia solar 
que pode ajudar nesse pro-
cesso. 
   As Agtechs são grupos de 
empresas que tem o objetivo 
de trazer a tecnologia para o 
agronegócio. Ou seja, a mis-
são é exatamente facilitar o 
trabalho de quem produz e 
cultiva bem como de todos 
os envolvidos nessa cadeia. 
   Um robô  movido à energia  

 

 

Norminha 652, 02/12/2021 
A Stetsom Industria Eletroni-
ca, promoveu entre 22 e 23 
de novembro de 2021, o trei-
namento interno de Preven-
ção e Combate a Incêndio. 
   O treinamento teve como 
objetivo preparar 50 Briga-
distas para agir conforme de-
termina a Instrução Técnica 
n° 17 do Corpo de Bombei-
ros. 
   Com segurança e organi-
zação em situações de emer-
gências e combate a incên-
dio, além de cumprir os re-
quisitos legais e promover 
condições para certificações. 

 
   Os colaboradores recebe-
ram treinamentos em primei-
ros socorros, foram apresen-
tados técnicas de extinção do 
fogo, classes de incêndio, 
sistema de acionamento de 
bomba d'água, alarme de e-
mergência, caixa d'água (re-
serva emergência), man-
gueiras de incêndio, especi-
ficações técnicas e cuidados 
no uso e preservação de 
mangueiras e esguichos, a-
lém da prova de conheci-
mentos gerais e treinamento 
prático com extintores de in-
cêndio e mangueiras de in-
cêndios. 
   De acordo com o instrutor, 
toda edificação precisa estar 
atenta aos riscos de incêndio 
e ter pessoas capacitadas 
para intervirem em momen-
tos de emergência. “É de 
fundamental importância 
que as pessoas tenham o 
conhecimento básico para 
combater um princípio de in-
cêndio, não só no ambiente 
de trabalho, mas para o dia a 
dia ou em qualquer lugar que 
seja necessário”, afirma. 

 
   Temos certeza de que hoje 
possuímos valioso apoio dos 
brigadistas da Stetsom, 
compromissados com os pa-
peis que devem desempe-
nhar, com a capacitação 
conseguimos garantir a se-
gurança de todos os colegas 
de trabalho, além de manter 
a tranquilidade para a con-
dução de eventualidades, de 
forma eficiente, garante a 
técnico de Segurança do Tra-
balho, Alex Guilhermino. N 

Para divulgar ações da sua 
empresa, envie texto com fotos 
para contato@norminha.net.br 

Robô movido a energia solar é 
capaz de semear e capinar 

durante 24 horas, sem parar 

 
O modelo de robô movido à energia solar consegue realizar 

um desempenho de 24 horas sem carga. Recomendado para 
plantações até 20 hectares em cultivos orgânicos. 

 

Stetsom treina brigada em Presidente Prudente 

 
Equipe capacitada para prevenir e combater incêndio 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://protecao.com.br/leis-sst/noticias-legislacao-sst/aposentadoria-especial-justica-define-regras-para-trabalhador-exposto-a-ruido/
https://engenhariahoje.com/tecnologia/robo-movido-a-energia-solar-e-capaz-de-semear-e-capinar-durante-24-horas-sem-parar/?fbclid=IwAR0W7jHmY7NdyU28Y7yHhg7i-I7j-353yqem4EwAocfOztoXxasOWA3JOiY
https://www.youtube.com/watch?v=B0ao6JXdqD4
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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GRUPO GR 
tem vagas no 
Espírito Santo 

 
Norminha 652, 01/12/2021 
  O GRUPO GR abriu processo 
seletivo para o cargo de vigi-
lante, em Gruta (ES). 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 
relacionado acima. Ela é gra-
tuita, sem custo para partici-
pação nos processos seleti-
vos. O GRUPO GR oferece 
treinamentos contínuos e 
chances de crescimento pro-
fissional. N 

“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 

 

Empresa paulista de reciclagem de sucata é condenada por não fornecer EPIs 
Norminha 652, 02/12/2021 
    A Sexta Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho rejeitou 
o exame do recurso da RFR 
Indy Recycling Comércio de 
Resíduos Ltda., de Indaiatu-
ba (SP), contra condenação 
ao pagamento de indeniza-
ção por dano moral coletivo, 
em razão do não forneci-
mento de equipamentos de 
proteção individual (EPIs) a 
seus empregados.  
   Condições insalubres 
   O caso teve início com a-
ção civil pública ajuizada pe-
lo Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Itu, que re-
quereu que a empresa fosse 
obrigada a adequar o meio 
ambiente de trabalho e con-
denada ao pagamento de a-
dicional de insalubridade aos 
empregados, além de indeni-
zação por dano moral coleti-
vo.  

   O sindicato relatou ter re-
cebido diversas denúncias 
referentes à exposição dos 
empregados a agentes insa-
lubres, como ruído, radia-
ções não ionizantes e hidro-
carbonetos, confirmada por 
laudo pericial. 
   Ciente 
   Para o juízo da Vara do Tra-
balho de Indaiatuba, a em-
presa estava ciente das con-
dições insalubres em seu es-
tabelecimento, o que foi 
comprovado em documento 
elaborado por ela própria, o 
Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA). 
No entanto, o laudo pericial 
mostrou que ela deixara de 
cumprir norma legal que visa 
a atenuar efeitos nocivos à 
saúde dos trabalhadores, 
com a entrega de equipa-
mentos de proteção. 
   “Sérios percalços financei-  

 

ros” 
   A empresa foi condenada a  
pagar adicional aos empre-
gados dos setores expostos à 
insalubridade e a fornecer 
protetores auriculares, cre-
mes de proteção da pele e 
protetor solar. A sentença 
ressaltou, ainda, que o des-
cumprimento de normas que 
visam a assegurar a segu-
rança e saúde do trabalhador 
geram danos que excedem a 
esfera individual. 
   Ao fixar o valor da indeni-
zação, o juízo registrou evi-
dências de que a empresa 
passava “por sérios percal-
ços financeiros” e avaliou 
que não competia à Justiça 
do Trabalho aprofundar essa 
crise, o que poderia levar ao 
encerramento de suas ativi-
dades, “com efeitos ainda 
mais graves ao conjunto de 
trabalhadores”. Com essas  

 
A situação de crise financeira na empregadora foi 

considerada na fixação da indenização. 

considerações, arbitrou a re-
paração em R$ 10 mil, desti-
nados a entidade beneficen- 
te. 
   A sentença foi mantida pe-
lo Tribunal Regional do Tra-
balho da 15ª Região (Campi-
nas/SP).  
   Montante menor 
   A relatora do agravo de 
instrumento da RFR, ministra 
Kátia Arruda, ao examinar o 
questionamento da empresa 
sobre o valor da condenação, 
observou que, conforme re-
gistrado na sentença, o mon- 
tante é menor do que aquele 

que o caso exigiria, mas foi 
arbitrado nesse patamar pa-
ra não aprofundar ainda mais 
a crise financeira da empre-
sa.  A decisão foi unânime. 
   (LT/CF) 
   Processo: AIRR-12476-69. 
2015.5.15.0077  
   Esta matéria tem cunho 
meramente informativo. 
   Permitida a reprodução 
mediante citação da fonte. 

Secretaria de Comunicação 
Social 

Tribunal Superior do Trabalho 
Tel. (61) 3043-4907  

secom@tst.jus.br N 

 

tomada de decisão sem in-
terferência humana. 
   Assim como em todas as 
revoluções industriais, mui-
tos empregos deixam de e-
xistir e novas demandas de 
trabalho surgem. 
   Nota-se um aumento na 
oferta de serviços de consul-
tores, coaches e mentores no 
Comércio Exterior. Isso é ru-
im? Nem um pouco, pelo 
contrário, isso é ótimo! O 
Brasil ainda tem muito o que 
evoluir no setor, seja na di-
versificação da compra e 
venda internacional, na ca-
pacidade de agregar valor 
aos produtos e serviços, no 
marketing global, na redução 
de burocracias, inovação, in-
teligência de mercado, redu-
ção de custos e customer 
success. Para isso, são ne-
cessários recursos humanos 
que usem a criatividade! 
  Mas como identificar as no-
vas demandas de mercado? 
Como estar preparado para 
novos negócios e novas o-
portunidades? Como ser vis-
to como um profissional cria-
tivo e atualizado? 
   Na capa de seu livro, Seth 
Godin já afirma: “para ser 
visto é preciso aprender a 
enxergar”. Ele quer dizer que 
o verdadeiro negócio é ser 
um agente de mudanças, 
que sabe quais são as dores 
do mercado e encontra a so-
lução para elas. 
   Você como uma marca 
   Em um passado não tão 
distante, profissionais esco-
lhiam uma empresa e o gran-
de  objetivo  que  almejavam  

Norminha 652, 02/12/2021 
Artigo opinativo, por Kauana 
Benthien Pacheco* 
       O mundo está passando, 
atualmente, em virtude dos 
grandes avanços tecnológi-
cos, pela 4ª revolução indus-
trial, o que significa fazer uso 
de tecnologia para possibili-
tar a automatização de ativi-
dades realizadas manual-
mente e a troca de dados en-
tre sistemas e máquinas sem 
a interferência de humanos. 
   No  Comércio  Exterior, por 

exemplo, setores públicos e 
privados se unem para auto-
matizar e/ou eliminar ativida-
des anteriormente executa-
das por profissionais, isto po-
de incluir desde o envio de 
um follow-up a um cliente, a-
té a coleta e interpretação de 
dados, a conferência de uma 
documentação ou até mes-
mo a movimentação de uma 
carga no porto. O fato é que 
as máquinas conseguem ca-
da vez mais conversar entre 
si e,  inclusive,  realizar  uma 

A tendência do marketing pessoal para profissionais do Comércio Exterior 
era fazer carreira e se apo-
sentar nela. Hoje, percebo 
que muitos jovens passam 
menos de dois anos em uma 
empresa e vão para a pró-
xima em busca de mais co-
nhecimento, mais qualidade 
de vida ou uma cultura orga-
nizacional diferente. Inde-
pendentemente da escolha 
de fazer carreira, buscar no-
vas oportunidades ou empre-
ender, o marketing pessoal é 
de extrema importância para 
o desenvolvimento profissio-
nal, seja na hora de receber 
uma promoção, de encontrar 
um novo emprego, abrir um 
novo negócio, divulgar uma 
mentoria ou apenas se tornar 
uma autoridade na sua área. 
   O Personal Branding é a 
gestão de sua própria marca, 
sua imagem, sua forma de 
comunicação, seu posiciona-
mento, o networking que vo-
cê possui e a aplicação disto 
tudo para alcançar seus ob-
jetivos. 
   As redes sociais são uma 
grande aliada para os profis-
sionais que buscam melho-
rar seu Personal Branding, 
mas importante ter em men-
te que não são as únicas op-
ções. Além disso, há muitas 
outras estratégias a serem 
aplicadas, tais como comuni-
cação em canais não digitais 
e construção de uma ima-
gem e reputação sólidas em 
determinado ambiente. 
   Seja no ambiente online ou 
físico, o Personal Branding é 
uma construção e não ocorre 
da noite para o dia. Vou citar 
alguns fatores que podem a- 

celerar o processo evolutivo 
da sua marca pessoal, como 
clareza a respeito do seu di-
ferencial competitivo; story-
telling; consistência; divulga-
ções; e networking assertivo. 
   No entanto, também cito 
algumas determinadas atitu-
des que podem prejudicar 
seu desenvolvimento. São e-
las: falar apenas de si próprio 
e se autopromover; não ir de 
acordo com as políticas de 
sua empresa atual; fazer net-
working por interesse; fazer 
SPAM; terceirizar com quem 
não entende da sua área; e 
promover-se através de cau-
sas sociais. 
   Sua marca nas redes so-
ciais 
   As principais redes sociais 
utilizadas para o marketing 
pessoal são o LinkedIn e o 
Instagram. Em ambas as mí-
dias é importante que exista 
qualidade e constância no 
conteúdo compartilhado. É 
muito importante definir 
quais são os seus objetivos, 
prazos e metas nas redes so-
ciais. 

 
*Kauana Benthien A. Pache-
co é diretora da ComexLand, 
assessoria de marketing e 
comunicação para Comércio 
Exterior. 
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Norminha 652, 02/12/2021 
 Um dos problemas da atuali-
dade mais comuns no am-
biente corporativo é causado 
pela sobrecarga de trabalho 
e é conhecido pelo nome de 
“síndrome de burnout”. O 
termo começou a ser usado 
nos anos 70 e hoje o esgo-
tamento profissional é reco-
nhecido como doença pela 
OMS (Organização Mundial 
de Saúde). 
   Mas a situação inversa 
também pode afetar a saúde 
mental. Em 2007, dois suí-
ços, o filósofo Peter R. Wer-
der e o consultor de negócios 
Philippe Rothlin, passaram a 
utilizar o termo, “síndrome 
de boreout” para defini-la. A 
expressão vem do inglês bo-
red, cuja tradução é ente-
diado, e apesar de não ser 
considerada uma doença, 
define uma condição que 
também é bem comum nas 
empresas e que pode levar a 
transtornos como a depres-
são e a ansiedade. 
   A expressão passou a ser 
mais conhecida durante a 
pandemia, quando a prática 
do home office se tornou 
mais comum e, por conse-
quência, o convívio entre 
funcionários e gestores pas-
sou a ser menor. Para muitas 
pessoas, não ter uma rotina 
bem definida e alguém a-
companhando de perto e 
nem avaliando o trabalho, foi 
desmotivador. 
   “O melhor remédio para 
ambas as síndromes, com 
certeza, é a boa gestão. É 
importante saber identificar 
com antecedência quando 
um de seus funcionários está 
sobrecarregado ou desmoti-
vado. É preciso investir em 
transparência, diálogo e va-
lorização do profissional, que 
precisa compreender sua 
importância na empresa”, a-
valia Gabriela Mative, Direto- 

Qual a diferença entre boreout e 
burnout, as duas síndromes mais 

comentadas do mundo 
corporativo? 

 
Com a pandemia, ambas ganharam destaque e, mesmo 
diferentes, têm em comum os impactos que causam na 

saúde mental dos profissionais 

Por que os executivos não consideram a segurança no trabalho prioridade 

Norminha 652, 02/12/2021 
Fazer com que os executivos 
trabalhem juntos para apri-
morar os processos de segu-
rança da organização come-
ça no topo, com uma lide-
rança eficaz. Essa liderança 
deve exibir o tipo de atitudes 
e comportamentos que fo-
mentam a cultura de saúde e 
segurança da empresa e 
criam programas eficazes. 
   Às vezes, porém, parece 
que os executivos não con-
seguem compreender essa 
prioridade, o que leva suas 
corporações à perda de pro-
dutividade e desmotivação 
das equipes. 
   Por que os líderes devem 
se preocupar com a seguran-
ça no trabalho? 
   Como a administração tem 
uma visão ampla de todas as 
operações da empresa e das 
atividades desempenhadas 
por cada funcionário, cabe a 
ela verificar o risco de cada 
atividade empresarial. Tam-
bém cabe aos gestores for-
necer aos seus colaborado-
res um ambiente de trabalho 
seguro. 
   A comunicação desempe-
nha  um  papel  fundamental  

neste processo, pois permite 
a todos os colaboradores da 
empresa exprimirem a sua 
opinião sobre o assunto e co-
nhecerem os princípios da 
prevenção de riscos de aci-
dentes. 
   Os benefícios de uma lide-
rança segura 
   Dependendo do trabalho a 
ser executado, equipamen-
tos como Protetores Auricu-
lares, Capuz Forneiro, Óculos 
de Proteção e Luvas Alumini-
zadas reduzem significativa-
mente o risco de lesões no 
local de trabalho. 
   A administração da empre-
sa deve fornecer equipamen-
tos de proteção individual (E 
PI) e proteção coletiva (EPC) 
para todas as atividades que 
requeiram o uso de tais equi-
pamentos e instruir os funci-
onários sobre a importância 
de seu uso e como usá-los. 
   Gestores e líderes também 
devem oferecer treinamen-
tos e cursos de qualificação a 
todos os colaboradores da 
empresa para orientá-los a 
realizar todas as tarefas com 
segurança. 
   Cabe também aos gestores 
fornecer aos colaboradores 
dados estatísticos sobre aci-
dentes de trabalho e os ris-
cos inerentes ao seu trabalho 
no dia a dia. 
   Como você pode perceber, 
o papel dos líderes da em-
presa é proporcionar aos co-
laboradores um ambiente de 
trabalho seguro, melhorar a 
comunicação interna, forne-
cer EPIs e treinamento cons-
tante para manter a seguran-
ça de todos. 
   As características de uma 
gestão que prioriza a segu-
rança no trabalho 
   1. Tem valor pessoal para 
a segurança 
   Nesse caso, ter valor pes-
soal é realmente uma ques-
tão de segurança. Em outras 
palavras, quão forte é sua in-
tenção de reduzir o risco e 
prevenir lesões e doenças 
em sua organização? Ou tal-
vez até em sua comunidade 
e sua própria família? 

   As pessoas que aceitam a 
segurança como um valor 
fundamental têm algo em co-
mum: acreditam que podem 
fazer a diferença, que podem 
ter sucesso. Eles sabem que 
precisam assumir a responsa 
bilidade por suas decisões e 
ações e estão confiantes, 
embora ainda não tenham 
todas as respostas. 
   Sem falar que eles passam 
muito tempo aprendendo so-
bre segurança, causas de a-
cidentes e prevenção de aci-
dentes. 
   2. Ter visão sobre a segu-
rança 
   Sozinho de boa vontade 
não é suficiente. Isso signifi-
ca que para que algo acon-
teça, precisamos ter uma 
ideia clara do que queremos 
– uma visão. Portanto, os lí-
deres de segurança ocupa-
cional devem ter uma visão 
de segurança. 
   Quando falamos em ter 
uma visão, queremos dizer a 
necessidade de saber que a 
segurança no trabalho me-
lhora a cada dia com os pas-
sos certos. 
   3. Ter credibilidade 
   Uma boa visão mudará as 
crenças das pessoas sobre o 
que é possível e o que não é, 
empurrando-as para fora de 
sua zona de conforto. No en-
tanto, para compartilhar uma 
visão, um líder também pre-
cisa de credibilidade. 
   Quando os líderes têm cre-
dibilidade aos olhos dos fun-
cionários, eles não precisam 
trabalhar tanto para influen-
ciá-los. Eles são menos re-
sistentes a mudanças, a-
cham mais fácil convencê-
los e têm menos reservas. 
   Isso não significa que não 
haverá  resistência,  pois  é 

 

uma parte essencial de qual-
quer mudança organizacio-
nal. No entanto, as pessoas 
perderão menos tempo se 
perguntando se isso é “sé-
rio” ou se funcionará. 
   A importância de fornecer 
EPIs 
   O uso adequado e contínuo 
de EPIs ajuda a reduzir sig-
nificativamente o número de 
acidentes de trabalho e tam-
bém minimiza as conse-
quên-cias dos acidentes. Is-
so porque, além de propor-
cionar conforto aos colabora-
dores, os EPIs garantem o i-
solamento físico do corpo 
humano (evitando cortes, 
torções, golpes etc.) e o iso-
lamento químico (proteção 
contra, por exemplo, envene-
namento por líquidos corrosi-
vos). 
   Conclusão 
   Existem muitas vantagens 
em usar equipamento de 
proteção individual devida-
mente ajustado e confortável 
para os seus trabalhadores. 
   Embora o uso de EPI seja 
obrigatório, os gerentes sa-
bem como é difícil garantir 
que os funcionários os utili-
zem diariamente. Um dos 
motivos é a falta de conforto 
na realização de tarefas com 
EPI em relação ao conforto 
obtido sem equipamento. 
   Já os EPIs da SUPREMA 
são resistentes, confortáveis 
e ajustáveis ao corpo, pro-
porcionando conforto e segu-
rança em longas horas de 
uso sem incômodo. 
   A escolha certa de itens 
confortáveis o ajudará a ga-
rantir o uso desses disposi-
tivos e evitar penalidades pa-
ra o seu negócio. N 

Pedro Bezerra 
SUPREMA 

 

ra de RH da Luandre. 
  Diferenças e Semelhanças 
  Diferença: enquanto a sín-
drome de burnout é causada 
pela sobrecarga de trabalho, 
a de boreout é motivada 
quando há menos tarefas e 
desafios do que a pessoa 
sabe que é capaz de entre-
gar. 
   Semelhança: tanto o ex-
cesso de trabalho quanto a 
falta dele podem acarretar 
sintomas físicos, como dor 
de cabeça, ou mentais, como 
dificuldade em se concen-
trar, stress, entre outros. As 
duas síndromes podem, in-
clusive, acabar levando a do-
enças mais sérias, como an-
siedade e depressão. 
   Diferença: a percepção de 
uma pessoa acometida pelo 
burnout é de um ambiente de 
trabalho hostil e estressante, 
além da sensação de incapa-
cidade, de que nunca vai dar 
conta de tudo. No caso do 
boreout, a pessoa sente tédio 
e apatia pelas suas ativida-
des, não se sente estimulada 
por seu trabalho e muitas ve-
zes se vê sem ter o que fazer. 
   Semelhança: as duas sín-
dromes podem ser reflexo de 
uma má gestão e é necessá-
rio que líderes estejam aten-
tos a seus funcionários, pois 
tanto o excesso quanto a fal-
ta de trabalho significam que 
as atividades podem não es-
tar sendo bem distribuídas. 
   Para evitar que o burnout e 
o boreout aconteçam, ações 
podem ser tomadas pelos 
gestores. Gabriela Mative, di-
retora de RH da Luandre, 
uma das maiores consulto-
rias de RH do país, dá as di-
cas: 
   Defina as atividades e es-
tabeleça metas 
   Ter bem definidas quais as 
atividades o colaborador de-
ve executar, além de infor-
mar  qual é o prazo para que   

esse trabalho seja entregue 
pode ser um bom começo. 
“Isso evita que o profissional 
se sinta perdido e sem saber 
por onde começar e fique o-
cioso por um longo período. 
Também funciona para evitar 
o burnout, uma vez que a 
definição evita a sobrecar-
ga”, diz Gabriela. 
   Tenha um plano de carreira 
   Sentir-se desafiado e ter a 
ambição de atingir outros de-
graus dentro da empresa on-
de trabalha pode ser um bom 
combustível. Por isso, quan-
do existe um plano de car-
reira e sabe-se que é possí-
vel crescer profissionalmen-
te, a tendência é que a de-
dicação e o ânimo sejam ain-
da maiores. Mais uma vez, a 
definição desse plano esti-
mula os que acreditam que 
tem mais para entregar para 
a empresa ao passo que 
também auxilia os que já têm 
uma rotina bastante agitada 
a entenderem se o volume de 
tarefas que executam no dia 
a dia está sendo percebida 
pelo empregador, a fim de 
que exista o equilíbrio profis-
sional além do reconheci-
mento.  . 
   Mantenha uma boa comu-
nicação e dê feedbacks 
   A comunicação é sem dú-
vida um dos pontos mais im-
portantes de uma boa ges-
tão. N 
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Norminha 652, 02/12/2021 
    A quantidade de acidentes 
de trabalho no Brasil caiu de 
725.664, em 2013, para 
582.507, em 2019 (números 
absolutos). A taxa de incidên-
cia – que considera o número 
de acidentes em relação ao 
número médio anual de vín-
culos – também apresentou 
queda durante o mesmo pe-
ríodo, saindo de 16,93 para 
13,97. Os dados, da Secreta-
ria Especial de Previdência e 
Trabalho, são importantes, 
mas é preciso continuar a-
vançando na conscientização 
para o uso correto dos EPIs 
(Equipamentos de Proteção 
Individual) e outras medidas 
para reduzir as ocorrências 
ainda mais.  

 
Palestra sobre saúde mental 

realizada na abertura da 
Sipat, segunda-feira, na 

obra Opus Gyro 
   Na construção civil o as-
sunto é prioridade na rotina 
dos colaboradores. O uso dos 
equipamentos de proteção e 
outras ações de manutenção 
da saúde no trabalho são te-
mas abordados constante-
mente nos Diálogos de Segu-
rança nos canteiros de obras 
e, ainda assim, anualmente 
as empresas se dedicam a 
uma programação especial 
para interagir e divulgar in-
formações importantes, na 
Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes do Trabalho 
(Sipat). Em Goiânia, a Opus 
Incorporadora realizou a a-
ção ao longo da semana. “É 
preciso conscientizar, atuali-
zar e tirar dúvidas dos traba-
lhadores com frequência, te-
mos de alertá-los sempre, 
tanto em relação aos cuida-
dos na obra quanto aos cui-
dados consigo mesmo, com 
sua própria saúde”, destaca 
o diretor da empresa, Dener 
Justino. 

 
Em cada dia da Sipat os 
trabalhadores das obras 
foram recebidos com um 
café da manhã especial 

 
Ao longo da semana passada construtora em Goiânia alertou 

colaboradores quanto a cuidados na obra e com a saúde 

   A Sipat aconteceu simulta-
neamente nas cinco obras 
em andamento da empresa 
na capital, Deck 23, Acqua, 
Gyro Vaca Brava, Gyro Roof-
top, Araguaya, Penthouses e 
Trya. Diversos temas foram 
abordados com os colabora-
dores e de diferentes formas. 
Aconteceram palestras sobre 
saúde mental e emocional, 
doenças sexualmente trans-
missíveis e prevenção de 
saúde e segurança. Houve a-
inda dinâmica e gincana so-
bre acidentes de trabalho, a-
lém de teatro sobre ergono-
mia no canteiro de obras.  

 
Ergonomia do canteiro de 
obras foi o tema da Sipat 
desta terça-feira (23) na 

construção do Opus Acqua 
   De acordo com a supervi-
sora de segurança da Opus 
Incorporadora, Adriana Gar-
cia da Silveira, os assuntos 
da Sipat foram escolhidos 
pela demanda. “São neces-
sidades que percebemos du-
rante o ano, temas que são 
relevantes para serem abor-
dados com os funcionários”, 
explica ela, citando que em 
cada dia a Sipat aconteceu 
no início do expediente e teve 
duração média de 40 minu-
tos. 

 
Trabalhadores da obra Opus 
Acqua também realizaram 
ginástica laboral durante a 

Sipat 
   A enfermeira do trabalho 
Nara Borges foi uma das pa-
lestrantes da Sipat Opus e 
um dos temas que abordou 
com os colaboradores foi a 
Importância da prevenção: 
Saúde e Segurança. “Eu falo 
de comportamento seguro no 
trabalho, em casa e no trân-
sito. Como a qualidade de vi-
da em casa influencia no tra- 

Acidentes de trabalho têm queda no País, mas 
ações de prevenção precisam ser continuadas 

balho e vice-versa. Comento 
ainda sobre negligência, im-
perícia e imprudência no ser-
viço. Falo de postura e con-
dutas de forma geral para 
evitar agravos, como a im-
portância do uso de EPIs cor-
retamente”, destaca a pro-
fissional. N 

Norminha 652, 02/12/2021 
   Maior produtor nacional de 
suínos, Santa Catarina refor-
ça as ações de defesa agro-
pecuária e lança campanha 
de prevenção à peste suína 
africana (PSA), informou a 
Secretaria de Estado da Agri-
cultura, da Pesca e do De-
senvolvimento Rural. 
   Com o tema 'SC Contra a 
Peste Suína Africana', o go-
verno do estado, a secretaria 
da agricultura e a Companhia 
Integrada de Desenvolvimen-
to Agrícola (Cidasc) preten-
dem conscientizar a popula-
ção sobre os riscos da do-
ença e as formas de proteger 
o rebanho catarinense. 
   A campanha publicitária 
contará com material em ví-
deo, áudio, impresso e online 
e será distribuído nos prin-
cipais veículos de comunica-
ção de Santa Catarina. Se-
gundo a secretaria da agri-
cultura, esse é um chamado 
para que os catarinenses fi-
quem atentos aos riscos da 
introdução da PSA no estado 
e para que os turistas saibam 
das regras para o transporte 
de produtos de origem ani-
mal. 
   “Estamos agindo preventi-
vamente para proteger o 
nosso rebanho e o nosso a-
gronegócio. A suinocultura é 
uma das principais ativida-
des econômicas de Santa 
Catarina e nós estamos re-
forçando as medidas de pre-
venção e conscientização 
não só dos produtores, mas 
também dos turistas e catari-
nenses", disse a secretaria 
em nota. 

Descubra como escolher uma máscara industrial 
Norminha 652, 02/12/2021 
  As máscaras e respiradores 
são ferramentas importantes 
para proteger os trabalhado-
res em ambientes potencial-
mente perigosos. Usados em 
conjunto com outros EPIS, 
eles podem ajudar a proteger 
os funcionários e prevenir 
doenças. Veja tudo o que vo-
cê precisa saber sobre prote-
ção respiratória. 
As máscaras estão na moda 
   Na vida cotidiana, as más-
caras agora estão na moda, 
com tecidos e padrões inte-
ressantes que expressam a 
personalidade do usuário.  
   Mas, na indústria, onde e-
xistem riscos além de doen-
ças infecciosas, a beleza não 
resolve. 
   Para ajudar a garantir a se-
gurança do usuário e a pro- 
 

 
   "Embora a peste suína afri-
cana não seja uma doença 
transmissível para o ser hu-
mano, ela prejudica a econo-
mia como um todo e nós pre-
cisamos proteger a nossa e-
conomia. Nós somos guar-
diões da saúde animal em 
Santa Catarina e este é um 
grande desafio diário." 
   Os turistas que visitam 
Santa Catarina de carro, ôni-
bus, navio ou avião não de-
vem trazer em sua bagagem 
nenhum produto que conte-
nha carne suína. Os produtos 
apreendidos serão descarta-
dos. 
   Os produtores não podem 
alimentar os animais com 
sobras de comida (lavagem). 
Além disso, é importante 
proibir a entrada de estra-
nhos na granja. 
   E, principalmente, caso há-
ja qualquer suspeita da do-
ença, notificar imediatamen-
te a Cidasc. 
   O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) reforçou a vigilância 
em portos e aeroportos, além 
de fortalecer sua capacidade 
de prevenção do ingresso do 
vírus da PSA no Brasil. Em 
Santa Catarina, as ações 
contam com o apoio da Ci-
dasc e da iniciativa privada.N 
 

 

teção de outras pessoas, os 
respiradores e máscaras fa-
ciais usados em ambientes 
industriais são testados 
quanto ao desempenho, com 
base nos padrões regulató-
rios.  
   Compreender esses regu-
lamentos e os vários tipos de 
proteção pode ser difícil. E-
xistem diversos recursos de 
máscaras faciais de que você 
precisará para vários ambi-
entes de trabalho – desde fil-
tragem de poeira até prote-
ção contra fumaça e mate-
riais perigosos. E você tam-
bém deve considerar fatores 
como ajuste e conforto.  
   Pode ser necessário, inclu-
sive, usar uma cobertura fa-
cial, máscara ou respirador 
no trabalho para diminuir o 
risco de propagação do coro-
navírus, ou você pode usar 
um para protegê-lo de partí-
culas potencialmente perigo-
sas, como poeira ou vapores 
químicos. 
   Seja qual for o cenário, a-
qui está o que você precisa 
saber sobre o Equipamento 
de Proteção Respiratória: 
   Tipos de proteção respira-
tória: O Equipamento de Pro-
teção Individual (EPI), inclu-
indo máscaras faciais e res-
piradores, protege os indiví-
duos no local de trabalho de 
uma ampla gama de lesões e 
doenças que podem surgir 
devido ao contato com peri-
gos químicos, radiológicos, 
elétricos, biológicos ou se-
melhantes.  
   Conheça os tipos de filtros 
existentes: 
   Peças Faciais Filtrantes (PF 
F1, PFF2 ou PFF3) 
   São respiradores que dis-
pensam manutenção e são 
considerados descartáveis. 
Nesse caso, a própria más-
cara é um filtro. Desde que 
haja algum dano (rasgo, per- 
furação),  entupido  ou muito 

sujo (o usuário pode sentir o 
cheiro ou gosto de contami-
nantes), deve ser substituído. 
   PFF1: Proteção contra po-
eira e névoa contra partículas 
atóxicas (a taxa de penetra-
ção máxima através do filtro 
é de 20%). 
   PFF2: Evita partículas fi-
nas, fumaça e névoa tóxica 
(a taxa de penetração máxi-
ma através do filtro é de 6%). 
PFF3: Evita partículas tóxicas 
muito pequenas e radionuclí-
deos (a permeabilidade má-
xima através do filtro é de 
0,1%). 
   Fique atento! 
   Os respiradores PFF2 se-
guem os padrões brasileiros 
(ABNT / NBR 13698: 1996) e 
os padrões europeus, com e-
ficiência de filtração mínima 
de 94%, enquanto os respi-
radores N95 seguem os pa-
drões americanos com efici-
ência de filtração mínima de 
95%. Portanto, os respirado-
res PFF2 e N95 têm o mesmo 
nível de proteção. 
   Outras informações sobre 
máscaras 
   Uma cobertura facial de 
pano ajuda a evitar que as 
partículas que você exala es-
capem para o ar ao seu re-
dor, mas não é considerado 
EPI, pois não o protegerá a-
dequadamente de partículas 
que já estão no ar, como a-
quelas que transportam ví-
rus. 
   A eficácia de filtragem de 
uma máscara facial é certifi-
cada pelo INMETRO e precisa 
do Certificado de Aprovação. 
   Outras barreiras de prote-
ção incluem protetores faci-
ais, que são barreiras de 
plástico que protegem contra 
respingos e tosses ou espir-
ros diretos. Eles são mais 
confortáveis do que as más-
caras, mas fornecem prote-
ção mínima contra pequenas 
gotas. N SUPREMA AIR 

 

Santa Catarina lança campanha de 
prevenção contra PSA 

http://www.norminha.net.br/
https://supremaluvas.com.br/supremaair/protecao-respiratoria/como-escolher-uma-mascara-industrial/?utm_campaign=httpssupremaluvascombrsupremaairprotecao-respiratoriacomo-escolher-uma-mascara-industrial&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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BRF reduz 24% do desperdício alimentar diário em 
restaurantes de 3 unidades da empresa 

Norminha 652, 02/12/2021 
  A BRF conseguiu reduzir em 
24% a quantidade diária de 
alimentos desperdiçados nos 
restaurantes das unidades 
de Concórdia (SC), Rio Verde 
(GO) e Ponta Grossa (PR). O 
volume representa 563 kg a 
menos de CO2 sendo lança-
dos na atmosfera todos os 
dias. Estes são os resultados 
de um experimento baseado 
em ciência comportamental 
realizado de janeiro a setem-
bro de 2021, informou a 
companhia no último dia 23. 
   A iniciativa foi uma colabo-
ração entre as áreas de Faci-
lities e de Inovação Aberta, o 
BRF Hub, e vai ao encontro 
da meta da companhia de 
promover educação contra o 
desperdício de alimentos pa-
ra cerca de 1,5 milhão de 
pessoas em todo o mundo 
até 2030. 
   O projeto foi realizado em 
parceria com a CLOO Beha-
vioral Insights Unit, consulto-
ria de ciência comportamen-
tal, e a ACE Cortex, empresa 
especializada em consultoria 
de inovação na prática, que 
auxiliou no processo opera-
cional. O projeto piloto, de-
senvolvido de forma inédita 
totalmente a distância devido 
às restrições da pandemia, 
contou com duas grandes fa-
ses: Diagnóstico Comporta-
mental e Intervenções e Ava-
liação nas três unidades pro-
dutivas da BRF. 
   Dentre as técnicas de ciên-
cia comportamental aplica-
das, estão sinalizações físi-
cas dentro dos restaurantes 
(como por exemplo: adesivos 
em lixeiras, murais que in-
centivam a participação indi-
vidual de apoio à causa), tes-
tes específicos com redução 
do tamanho de utensílios do 
buffet e pratos, além de es-
tímulos chamados de “nud-
ges”, capazes de influenciar 
de forma subconsciente o 
comportamento dos colabo-
radores no dia a dia, esti-
mulando tomadas de decisão 
mais conscientes no mo-
mento da alimentação. 
   O estudo  mensurou as so- 

dias do projeto, após todas 
as intervenções terem sido 
implementadas. Isso equiva-
le dizer que 563 kg de CO2 
gerados no processo produ-
tivo dos insumos não estão 
mais sendo jogados na at-
mosfera a cada dia. 

 
   “Além da preocupação 
com o desperdício, também 
pensamos se os funcionários 
e colaboradores estariam 
confortáveis com as inter-
venções. Por isso, realiza-
mos pesquisas que foram a-
plicadas antes e depois das 
intervenções, indicando que 
o nível de satisfação perce-
bido pelos comensais em re-
lação às refeições se mante-
ve em bons níveis no perío-
do”, disse o gerente execu-
tivo de Facilities da BRF, Gi-
ulliano Sandrini, na mesma 
nota. N Carnetec 

bras totais (kg) por refeição 
servida abrangendo todas as 
etapas da jornada dos ali-
mentos onde ocorrem des-
perdícios nos restaurantes: 
na produção das refeições, 
no serviço do buffet e no des-
carte pelos comensais. Além 
disso, ao realizar interven-
ções com foco no comporta-
mento das pessoas, acredi-
ta-se que essa nova visão 
sobre o desperdício seja le-
vada também para a casa 
dos colaboradores, impac-
tando diretamente as comu-
nidades adjacentes da em-
presa. 
   “A parceria CLOO e BRF se 
dedicou a desenhar, imple-
mentar e mensurar interven-
ções a partir do diagnóstico 
dos principais elementos 
comportamentais presentes 
no contexto específico de 
preparação, servimento e 
consumo de refeições. Nós 
conseguimos diminuir o des-
perdício em todas essas á-
reas. Este é um estudo pio-
neiro no mundo, não encon-
tramos na literatura um teste 
tão grande e nessas três uni-
dades piloto criamos meto-
dologias oficiais para medir o 
desperdício alimentar da em-
presa. Então, agora, pode-
mos expandir para nossas 
outras unidades com dados e 
mentoria”, explicou o diretor 
de Inovação da BRF, Sergio 
Pinto, em nota. 
   Nas três unidades onde o 
estudo foi realizado, houve 
uma redução média diária de 
24% no desperdício alimen-
tar (kg/refeição servida) en-
tre o período pré e pós-in-
tervenções – incluindo a fase 
de implementação – e 36% 
na média diária entre os pri-
meiros 60 dias e últimos 60 
 

 

Vão recomeçar os debates sobre a futura NR 4 
Não adianta discussões nas redes sociais, é preciso participação direta. Saiba 

como no Portal Participa + Brasil neste link https://bit.ly/3kRZqo6   

 

 

Norminha 652, 02/12/2021 
A consulta pública divulgada 
em 4 de novembro sobre o 
relatório de AIR (Análise de 
Impacto Regulatório) da NR 4 
(SESMT) fecha em 5 de de-
zembro. As sugestões rece-
bidas serão analisadas pela 
equipe técnica do governo, 
que elaborará o relatório final 
de AIR incorporando as su-
gestões enviadas. 
   A consulta pública ao texto 
básico da NR 4 já tinha sido 
feita entre 30 de julho e 30 
de agosto de 2019 tendo re-
cebido, na época, comentá-
rios e contribuições, analisa-
dos pelo Grupo Técnico do 
governo. Depois, seguiu o 
processo de construção nor-
mativa por meio do GTT, 
conforme previa a Portaria 
1.224/2018. Porém, como 
esta portaria foi revogada, a 
referência passou a ser a 
Portaria 6.399/2021. Confor-
me a nova orientação, o pri-
meiro passo deve ser a reali- 

zação de Análise de Impacto 
Regulatório. No caso da AIR 
da NR 4 foi estabelecido pro-
jeto piloto em que uma das 
etapas é a realização de con-
sulta pública sobre ela. 
   PARTICIPAÇÃO 
  O documento publicado traz 
uma série de perguntas e a-
presenta informações resu-
midas sobre cada assunto 
perguntado. Deixa claro que 
o problema em relação à NR 
4 é a baixa efetividade das a-
ções de proteção da segu-
rança e da saúde do traba-
lhador relacionadas a falhas 
regulatórias que limitam ou 
dificultam a efetividade da 
norma. “As principais causas 
identificadas são a fiscaliza-
ção deficiente das obriga-
ções das NR, trabalhadores 
sem atendimento pelo SES 
MT, baixa aderência do em-
pregador às boas práticas e 
às normas de SST, dificul-
dade de se estabelecer o ne-
xo causal entre doença e tra- 

balho e atuação inadequada 
do SESMT”, refere o relató-
rio. 
   Diante deste cenário a con-
sulta explica que o objetivo 
maior é aumentar a efetivi-
dade das ações de SST defi-
nindo objetivos específicos 
como: aumento da eficiência 
da fiscalização; ampliação da 
quantidade de trabalhadores 
atendidos pelo SESMT; estí-
mulo ao investimento das or-
ganizações em SST; criação 
de condições para uma atu-
ação efetiva do SESMT na 
proteção da segurança e 
saúde do trabalhador entre 
outros. 
   Após o recebimento e aná-
lise das sugestões enviadas 
será realizada nova rodada 
de discussões que poderão 
ser tripartites (GTT) ou bipar-
tites (governo e bancadas em 
separado), conforme decisão 
da Coordenação de Normati-
zação da SIT. N 

Revista proteção 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/102269
https://bit.ly/3kRZqo6
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.softworksepi.com.br/
https://protecao.com.br/leis-sst/noticias-legislacao-sst/debates-sobre-a-futura-nr-4-vao-recomecar/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Estágio: 
IEL-ES está 

com 107 vagas 
abertas na 

Grande Vitória 
e em Linhares 

Norminha 652, 02/12/2021 
O IEL Espírito Santo está com 
107 vagas de estágio aber-
tas. As oportunidades são 
para atuação em empresas 
de Cariacica, Vila Velha, Vitó-
ria, Serra e Linhares. Os can-
didatos devem acessar o site 
sne.iel.org.br/es para se ins-
crever e saber mais detalhes 
sobre as vagas.          
   Do total, 76 são para estu-
dantes do ensino superior 
nas áreas de Administração, 
Análise de Sistemas, Arqui-
tetura, Ciência da Computa-
ção, Ciências Biológicas, 
Contábeis, Design de Interio-
res, Design Gráfico/Desenho 
Industrial, Direito, Economia, 
Engenharia Civil, Engenharia 
da Computação, Engenharia 
de Controle e Automação, 
Engenharia de Produção, En-
genharia Elétrica, Engenharia 
Química, Informática, Enge-
nharia Sanitária e Ambiental, 
Informática, Jornalismo, Mar 
keting, Pedagogia, Processa-
mento de Dados, Publicidade 
e Propaganda e Sistema da 
Informação.      
   Outras 20 vagas são para 
alunos de cursos técnicos de 
Automação Industrial, Edifi-
cações, Eletrônica, Eletrotéc-
nica, Estradas, Geoprocessa-
mento, Logística, Química e 
Tecnologia em Saneamento 
Ambiental. Há ainda uma va-
ga para Tecnólogo em RH e 
quatro vagas para quem está 
cursando o Ensino Médio.            
   As bolsas variam entre R$ 
465 e R$ 1.350 podendo ser 
complementadas com bene-
fícios como Auxílio ou Vale 
Transporte e Alimentação na 
empresa. Os candidatos de-
vem ficar atentos às especifi-
cações das vagas. Elas ficam 
disponíveis até atingirem o 
limite de estudantes encami-
nhados. Quando este limite é 
atingido, a vaga é automati-
camente suspensa.         
   As entrevistas podem a-
contecer de forma on-line ou 
presencial. Neste último ca-
so, no entanto, as empresas 
seguem todos os protocolos 
recomendados pelo Ministé-
rio da Saúde. Em caso de dú-
vidas ou mais informações, o 
candidato deve entrar em 
comtato pelo e-mail iel-
estagio@findes.org.br.  

N 

Oficina IDEIA 
2021 chega a 
sua última 

edição 
Pesquisadores visitantes 

ensinam os segredos para 
elaborar bons questionários 
e formulários de pesquisa 

Norminha 652, 02/12/2021 
A o longo do segundo semes-
tre de 2021, o Programa de 
Bolsas IDEIA (Integração, De-
senvolvimento e Inovação 
em Pesquisa) da Fundacen-
tro tem promovido uma série 
de oficinas on-line sobre ge-
renciadores de pesquisa, ba-
ses de dados, pesquisas ci-
entíficas e submissão de pro-
jetos às comissões de ética. 
   A última edição, que ocor-
reu em 29 de agosto, trouxe 
Rafael Nagi Cruz Gerges, 
mêstre em Engenharia Me-
cânica pela Universidade Fe-
deral de Santa Catarina, e 
Frederico Reinaldo Corrêa de 
Queiroz, mestre em Desenho 
Industrial pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, dando “Ori-
entações para elaboração de 
questionários e/ou formulá-
rios para pesquisa de cam-
po”. 
   Durante sua palestra, Ra-
fael Nagi introduz os espec-
tadores ao universo da pes-
quisa, explicando a pesquisa 
científica, seus métodos, 
modos, etapas e suas dife-
rentes técnicas de aborda-
gem, pensamento e raciocí-
nio. 
   Já Frederico Reinaldo es-
clarece as diferenças entre 
os questionários e formulá-
rios de pesquisa. Também a-
presenta as vantagens e des-
vantagens de utilizar cada 
um deles, assim como as for-
mas de elaborá-los de ma-
neira eficiente. 

Programa de Bolsas IDEIA 
   Rafael Nagi Cruz Gerges e 
Frederico Reinaldo Corrêa de 
Queiroz participam do Pro-
grama de Bolsas IDEIA. Atu-
almente, contribuem com o 
projeto “Avaliação da eficá-
cia de protetores auditivos no 
controle de agravos à saúde 
dos trabalhadores, conside-
rando-se diferentes níveis de 
pressão sonora”, coordena-
do pela chefe do Centro Re-
gional Sudeste II (CRSER), A-
driana Hilu. 
   O objetivo do projeto é es-
clarecer a dúvida levantada 
pela decisão do STF sobre a 
ineficácia do protetor auditi-
vo na eliminação da nocivi-
dade para fins de exposição 
aos agentes nocivos para 
contagem de tempo especial 
de serviço. N 

Fundacentro 
realiza 2º 

Encontro de 
Pesquisa & 
Inovação 
Evento está sendo 

realizado desde 30 de 
novembro e vai até 

amanhã, 3 de dezembro 
com atividades abertas 
ao público pelo canal da 
instituição no YouTube 

Norminha 652, 02/12/2021 
 O 2º Encontro de Pesquisa & 
Inovação da Fundacentro es-
tá sendo realizado desde ter-
ça-feira 30 de novembro e 
vai até amanhã, 3 de dezem-
bro. São várias atividades 
para levar mais conhecimen-
to em segurança e saúde no 
trabalho (SST) para a socie-
dade com transmissão pelo 
canal da instituição no You 
Tube. 
   Ainda dá tempo de partici-
par: 
Quinta-feira – 02/12 – 15h 

   No terceiro dia, HOJE, 02/ 
12, é a vez do lançamentos 
de ações do Laboratório de 
Inovação da Fundacentro, às 
15h, com transmissão pelo 
canal da instituição no You 
Tube. Na ocasião, será apre-
sentado o novo desafio de i-
novação, voltado para ruídos. 
Os participantes conhecerão 
a aba do Laboratório de Ino-
vação no portal institucional 
e as novas iniciativas previs-
tas. 
  Para assistir, acesse o link. 
Sexta-feira – 03/12 – 14h30 
   O último dia do 2º Encontro 
de Pesquisa & Inovação da 
Fundacentro tem live com a 
Homenagem: Contribuição 
em SST a servidores aposen-
tados, encerramento e apre-
sentação musical. Os home-
nageados foram escolhidos 
pelos servidores da Funda-
centro, que puderam votar 
em técnicos, tecnologistas e 
pesquisadores aposentados 
entre 1990 e 2009. 
   A palestra de encerramen-
to, com o tema Pesquisa & I-
novação, será ministrada pe-
lo engenheiro Jefferson de 
Oliveira Gomes. Ele é profes-
sor do Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica (ITA) e supe-
rintendente de Tecnologia e 
Inovação do Senai (Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial).  Já a apresenta-
ção musical conta com a par-
ticipação do servidor do Es-
critório Avançado da Região 
Norte da Fundacentro, Tiago 
Borges Pedroso do Amaral. 
   Para assistir, acesse o link. 

N 

Auxílio-educação deixa de ser priorizado 
pelos colaboradores e pode se tornar um 

benefício commodity 
Norminha 652, 02/12/2021 
 

   Segundo um levantamento 
realizado pela Bematize, 
consultoria de benefícios fle-
xíveis, somente 0,25% dos 
colaboradores de empresas 
que oferecem bolsas e des-
contos para educação, utili-
zam o benefício. Para chegar 
a esta conclusão, foram ava-
liadas as escolhas de mais 
de 7.800 colaboradores de 6 
empresas que oferecem be-
nefícios flexíveis. 
   Para Ronn Gabay, especia-
lista em benefícios, o auxílio-
educação deixou de ser dife-
renciado há um tempo. Se-
gundo ele, isso está relacio-
nado à crescente oferta de 
cursos acessíveis no merca-
do de educação, o que torna 
o produto um commodity. 
   “Antes notávamos a busca 
pelo auxílio-educação como 
um diferencial para ajudar o 
colaborador a custear cursos 
de graduação e pós-gradua-
ção de renomes no mercado, 
e com um preço elevado, que 
sozinho ele não conseguiria 
pagar. Hoje, com o surgi-
mento de novos produtos, 
principalmente impulsiona-
dos pelo ensino à distância, 
isso mudou. O colaborador 
encontra opções a baixo cus-
to e com boa qualidade. Com 
isso, esse tipo de benefício 
vem sendo deixado de lado 
como um diferencial”, co-
menta Gabay. 
   Ainda segundo levanta-
mento da Bematize, o seguro 

Presidente da Fundacentro recebe comenda 
da Ordem do Mérito 

Condecoração reconhece serviços prestados à AGU 

Norminha 652, 02/12/2021 
   O presidente da Fundacen-
tro, Felipe Mêmolo Portela, 
recebeu condecoração da 
Ordem do Mérito no grau 
Grande Oficial, nesta quinta, 
25 de novembro. Na avalia-
ção de Portela, essa conde-
coração pessoal também re-
gistra a homenagem ao pre-
sidente da Fundacentro e, 
assim, reconhece-se a im-
portância da nossa institui-
ção. 
   A condecoração é conferi-
da a pessoas naturais, ór-
gãos e entidades da adminis-
tração pública, instituições e 
organizações militares, bra-
sileiras ou estrangeiras, que 
tenham prestado notáveis 
serviços à Advocacia-Geral 
da  União,  em  âmbito nacio- 

 
Somente 0,25% dos colaboradores de empresas que 

oferecem auxílio-educação optam pelo benefício. Seguro de 
vida e Assistência médica ainda são os mais procurados 

de vida, benefício que até en-
tão se enquadrava como 
commodity, é o mais modifi-
cado pelos colaboradores de 
empresas que oferecem be-
nefícios flexíveis. 88,05% 
dos colaboradores optaram 
por elevar seus capitais se-
gurados em 2020 se compa-
rado a 2019 no seguro de vi-
da. A assistência médica, ou-
tro benefício muito valoriza-
do pelos colaboradores das 
empresas, apresentou op-
ções de redução do nível do 
plano por 16,64% dos cola-
boradores do grupo. 

Impulsionados pela 
pandemia 

   Ronn Gabay, da Bematize, 
acredita que a pandemia 
causada pelo coronavírus 
também impulsionou a pre-
ferência de benefícios dos 
colaboradores, “Muitas opor- 
tunidades de aprendizados 
acessíveis e gratuitas surgi-
ram, como é o caso das lives 
executivas nas redes sociais. 

nal ou internacional. 
   A Ordem é composta de 
três graus: Grã-Cruz, Grande 
Oficial e Comendador. As 
instituições contempladas 
são agraciadas com uma in-
sígnia de bandeira. 
   Essa é a segunda edição da 
condecoração, que foi criada 
pelo Decreto nº 8.625, de 30 
de dezembro de 2015. Os 
condecorados são escolhi-
dos pelo Conselho da Ordem 
do Mérito, que é formado pe- 
los mais altos dirigentes da 
casa: o secretário-geral de 
Consultoria, o corregedor-
geral da Advocacia da União, 
o procurador-geral da União, 
o consultor-geral da União, o  

Isso sem falar nos aplicativos 
de ginástica e atividades físi-
cas, que possibilitou ao cola-
borador se exercitar em casa 
e com um baixo investimen-
to. Tudo isso contribuiu para 
que ele revisse seu pacote de 
benefícios, priorizando aque-
les que faziam mais sentido 
para o momento atual”. 
   O especialista finaliza aler-
tando que muitos outros 
benefícios podem se tornar 
commodities nos próximos 
anos e que as empresas pre-
cisarão reavaliar a gestão de 
benefícios se quiserem reter 
seus talentos, “Não só o au-
xílio-educação pode se tor-
nar um commodity, muitos 
outros também entram nessa 
lista. As companhias deverão 
usar da criatividade ao com-
por os produtos da gestão de 
benefícios para atrair os me-
lhores profissionais do mer-
cado e ainda reter seus atu-
ais talentos”, finaliza Gabay. 

N 

 
Felipe Mêmolo Portela 

recebeu condecoração Ordem 
do Mérito 

secretário-geral de Contencio-
so, o procurador-geral da Fa-
zenda Nacional, o procurador-
geral Federal, o procurador-
geral do Banco Central, os a-
djuntos do Advogado-Geral da 
União e o secretário-geral de 
Administração. N 

 

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

WHATS 18 99765-2705 

 

http://www.norminha.net.br/
https://sne.iel.org.br/sne/portal.xhtml
https://www.youtube.com/watch?v=rnFKOdLwR1A
https://www.youtube.com/watch?v=rnFKOdLwR1A
https://www.youtube.com/watch?v=rnFKOdLwR1A
https://www.youtube.com/watch?v=rnFKOdLwR1A
https://www.youtube.com/watch?v=c4wnOTnuUwY
https://www.youtube.com/watch?v=c4wnOTnuUwY
https://www.youtube.com/watch?v=c4wnOTnuUwY
https://www.youtube.com/watch?v=c4wnOTnuUwY
https://www.youtube.com/watch?v=c4wnOTnuUwY
https://www.youtube.com/watch?v=c4wnOTnuUwY
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 08/12 - Norminha - Nº 652 - 02/12/2021 - 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 652 - 02/12/2021 - Fim da Página 08/12 

Decisões infelizes, 
resultados catastróficos 
Norminha 652, 02/12/2021 
        Antes de iniciar este artigo, desejo abordar o tema “livre-
arbítrio”, que é o poder que temos de tomar decisões, sem 
sermos obrigados a escolher uma determinada opção. O “li-
vre-arbítrio” é o nosso poder de escolha, quando cada pessoa 
é responsável, queira ou não, por suas ações. Sim, o “livre-
arbítrio” implica em responsabilidade em virtude das conse-
quências. 
   Colhe-se do dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portu-
guesa que “livre-arbítrio” denota a “possibilidade de decidir, 
escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer 
condicionamento, motivo ou causa determinante”. O “Libe-
rum Arbitrum” é a faculdade própria do homem que, pelo fato 
de possuir a razão, ou pela capacidade de ser racional, é ca-
paz de escolher entre várias possibilidades. É o poder de agir 
de determinada forma, ou deixar de agir, sem nenhuma razão 
para tal escolha a não ser o próprio alvedrio; é a escolha diri-
gida pela vontade, de sorte que o indivíduo age de certa ma-
neira, porque assim quer e sente-se responsável pelo ato 
praticado. 
   Observem que a correria e as demandas da nossa era têm 
nos levado a agir, muitas vezes, de forma precipitada, o que 
pode também nos levar a sérias consequências e, quando 
percebemos, encontrarmos pessoas correndo no trânsito, a-
vançando sinais, tomando decisões precipitadas para sanar 
problemas e se embrenhando mais e mais em situações de-
sesperadoras, complicando cada vez mais a situação. 
   A precipitação leva à loucura e testemunhamos isso quando 
uma pessoa precipitada é inconsequente e sempre sofre 
consequências inimagináveis. Heródoto, historiador grego 
que viveu no século V a.C., já citava que “a precipitação é a 
mãe do fracasso”. 
   Citações bíblicas confirmam: “Não havendo sábia direção, o 
povo cai, mas, na multidão de conselheiros, há segurança”. 
(Provérbios 11:14); “Há caminhos que ao homem parece 
direito, mas o fim dele são os caminhos da morte”. (Provérbios 
14:12); Não seja apressado para tomar decisões importantes 
–Pv 4:26; Peça sabedoria para Deus para tomar a decisão 
correta – Tg 1:5-6; Aconselhe-se com pessoas sábias –Pv 
11:14; Não confie apenas nos seus sentimentos – Pv 14:12; 
Busques sabedoria nas escrituras – 2Tm 3:16-17. 
   O psicólogo Roy F. Baumeister da Universidade Estadual da 
Flórida, dedicou seus estudos a um termo chamado de “Fadi-
ga de Decisão”. Quanto mais decisões temos que tomar ao 
longo do dia, fica mais difícil para o cérebro toma-las. Isso le-
va a uma pior qualidade das decisões se o indivíduo tiver uma 
longa sessão de tomada de decisões. Foi indicado uma das 
razões para compensações irracionais ao tomar decisões. As-
sim, as pessoas de sucesso conservam sua força de vontade 
de tomada para decisões desenvolvendo hábitos, rotinas e re-
duzindo a quantidade de estresse em suas vidas. Desta forma, 
o ato de tomar decisões fica reservado apenas para quando 
você tem alguma decisão que realmente seja importante. 
   A tomada de decisão complexa é uma habilidade e pode ser 
aprendida, tornando algumas pessoas melhores nisso do que 
outra. Envolve instinto, sem dúvidas, mas também a capaci-
dade de coletar informações que parecem irrelevantes, de ig-
norar informações que parecem urgentes, de considerar paci-
entemente não apenas as implicações de curto prazo, mas 
também de longo prazo. 
   A nossa força de vontade é como um músculo, que pode ser 
hipotrofiado, hipertrofiado, sofrer lesões, ficar dolorido e gerar 
sobrecargas. É um estado mental esgotado, tendendo a con-
centrar mais na gratificação a curto prazo e é menos provável 
que pesemos desvantagens a longo prazo de uma escolha es-
pecífica. 
   Em um estudo, constatou-se que o os juízes eram mais in-
dulgentes no início do dia: “Os presos que apareceram no iní-
cio da manhã receberam liberdade condicional cerca de 70% 
antes do tempo, enquanto aqueles q apareciam no final do dia 
eram colocados em liberdade por menos de 10% do tempo”. 
   Todo cansado da decisão está fortemente associado ao es-
gotamento do ego, que é onde você realmente precisa se es-
forçar para concluir uma tarefa desagradável; você terá me-
nos força de vontade para concluir a próxima tarefa. 
 
 
 

Análise de Acidente de Trabalho 
Norminha 652, 02/12/2021 
Acidentes e enfermidades la-
borais causam sofrimento ao 
trabalhador e às suas famí-
lias, além de altos custos pa-
ra as empresas, para o pró-
prio colaborador e à socie-
dade. Por isso, realizar aná-
lise dos acidentes do traba-
lho é necessário e importante 
para melhorar o gerencia-
mento dos riscos. 
   Quando um acidente ocor-
re no ambiente de trabalho, a 
análise auxiliará a entender 
os fatores causais que leva-
ram o trabalhador a se aci-
dentar, quais sistemas falha-
ram, por qual razão houve fa-
lha etc. Com a identificação 
das ocorrências, é possível 
implementar medidas para 
que acidentes semelhantes 
não voltem a acontecer. O 
processo é feito por meio da 
coleta sistemática, obtenção 
de informações relevantes e 
a documentação para ser u-
sada como base e entendi-
mento das ocorrências. 
   Muito importante esse as-
sunto, não é mesmo? Vamos 
continuar conversando a res-
peito? 
   Definindo acidente 
   Perigo de acidente é qual-
quer situação com potencial 
de causar lesões ou feri-
mentos no colaborador; ou 
danos à empresa, em suas 
instalações, ambiente etc. 
   Incidente é um evento que 
não foi planejado e nem de-
sejado, porém não há per-
das. 
   Acidentes são eventos in-
voluntários que resultam em 
ferimentos, doenças ou per-
das materiais. Acidentes e 
incidentes são evitáveis, pois 
acontecem devido a defi-
ciências  corrigíveis  no siste- 

   Olivier Siborny, autor do livro “Voce está prestes a cometer 
um erro terrível”, editora Objetiva, especialista em tomada de 
decisão, usa pesquisa e estudos de caso para mostrar quais 
armadilhas nos enganam e nos induzem aos erros. O que leva 
pessoas inteligentes a decidir errado? Por que até grandes 
líderes tropeçam e seguem um caminho que se mostra infun-
dado? Em entrevista pra VOCE RH, o autor explica quais são 
os deslizes mais comuns e afirma que as empresas precisam 
mudar a maneira como lidam com as falhas, porque existem 
muitas razões para que as pessoas tomem decisões erradas. 
Às vezes incluem incompetência, desatenção, corrupção... 
Mas um dos motivos para decisões erradas, muitas vezes es-
quecidos, é o fato de que todos nós estamos sujeitos a limi-
tações em nossa capacidade de pensar e decidir, os chama-
dos de vieses cognitivos. Os preconceitos cognitivos explicam 
por que mesmo pessoas muito boas às vezes tomam decisões 
surpreendentemente ruins, e por que os mesmos tipos de 
decisões ruins tendem a acontecer repetidas vezes. 
   A decisão de começar a fumar, a beber, drogar-se será to-
mada individualmente, mas o tratamento é de responsabilida-
de de coletiva? E quando você é pago para cumprir sua mis-
são como profissional e toma decisões egoístas, ignorando as 
regras e recomendações legais pré-estabelecidas, como: 1)-
Piloto comercial da aeronave King-Air 200, de propriedade da 
CMN Construtora Meio Norte Ltda, trafegando numa altitude  

ma de segurança e controle 
de perdas de uma organi-
zação. 
   Os acidentes quase nunca 
têm uma única causa, pois 
se tratam de cadeias de e-
ventos e circunstâncias. Para 
investigar as causas, a aná-
lise se divide entre: 
   - Análise causal 
   - Análise de especialista 
   - Análise organizacional 
   Por meio da análise de a-
cidente, o empregador pode 
revisar sua política de segu-
rança, quando há; se não e-
xiste, é a oportunidade para 
implementar. Além disso, a-
bre  espaço  para  atualizar a 
avaliação de risco ou os con-
troles, bem como modernizar 
todo o sistema de segurança 
da empresa. 
   Uma boa investigação so-
bre um acidente pode revelar 
fatores contribuintes e reco-
mendar várias medidas pre-
ventivas. 
   Os acidentes são investi-
gados por profissionais de 
segurança, os quais têm ex-
periência na área relaciona-
da. Por isso, é importante 
que sejam realizados treina-
mentos continuados para to-
da a equipe, preparando os 
colaboradores para atuarem 
segundo as suas responsa-
bilidades. 
   Os acidentes devem ser 
considerados como oportuni-
dade para todos aprenderem 
sobre segurança e obterem 
conhecimento. Como esses 
eventos estão ligados a va-
riáveis ambientais ou huma-
nas, a análise investigativa 
requer a obtenção do máxi-
mo de informações para apo-
iar a implementação de pro-
cessos preventivos. 
   Responsabilidade pela Aná 
 

abaixo do nível mínimo previsto pela carta de voo confirma 
conduta deliberada de inobservância das normas procedi-
mentais obrigatórias durante a operação da aeronave; 2)-De-
cisão de aproximação da aeronave em direção à pista de pou-
so feita pelo piloto comercial que transportava a cantora Ma-
rília Mendonça e sua equipe, não foi a decisão acertada, visto 
que praticamente nenhum dos pilotos que costumam pousar 
no aeródromo de Caratinga, no interior de Minas Gerais, se-
gundo o gestor do aeródromo Álvaro João. Até porque a insta-
lação da fiação já estava nesta posição fazia tempo e fora do 
espaço aéreo; 3)-O naufrágio do navio Concorde, pertencente 
à empresa Costa Cruzeiros é resultado de inúmeras decisões 
erradas do comandante Francesco Schettino e da tripulação 
na rota do navio, ao navegar próximo à costa, em rota de risco; 
4)-Piloto de helicóptero se aproxima do solo para permitir os 
amigos verem de perto animais, quando a cauda colide com 
o solo e danifica o equipamento. N 

 
Jorge Gomes 

Especialista em Recursos Humanos 
aplicada ao sistema de produção 

 
lise de Acidentes 
   A Análise de Acidente deve 
ser realizada pela Comissão 
Interna de Prevenções de A-
cidentes (CIPA), com a parti-
cipação do trabalhador que 
sofreu o acidente, testemu-
nhas e a supervisão direta. 
Se houver o Serviço Especia-
lizado em Engenharia de Se-
gurança e em Medicina no 
Trabalho (SESMT) dentro da 
empresa, a CIPA auxilia pes-
quisando as causas de aci-
dentes e de doenças ocupa-
cionais. 
   A responsabilidade do tra-
balhador é agir com seguran-
ça, utilizar todos os EPIs que 
lhe forem fornecidos, por e-
xemplo, se um trabalhador 
estiver montando estruturas 
metálicas, deverá usar Luva 
de Vaqueta para proteger 
suas mãos, porém se não u-
tilizar e se acidentar terá dei-
xado de cumprir com a sua 
parte na segurança. A falta 
do uso do EPI pode ser re-
lacionado juridicamente co-
mo imprudência, negligência 
ou imperícia. 
   O colaborador que operar 
equipamento sem autoriza-
ção ou mudar os procedi-
mentos de segurança a fim 
de ganhar tempo descumpre 
as normas e procedimentos. 
Por isso, a fim de todos os 
métodos de segurança ocor-
ram, a Norma Regulamenta-
dora 4 (NR-4) prevê que os 
profissionais integrantes dos 
Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho de-
vem: 
   - aplicar os conhecimentos 
de engenharia de segurança 
e de medicina do trabalho ao 
ambiente de trabalho e a to-
dos os seus componentes, 
inclusive máquinas e equipa-
mentos,  de  modo  a  reduzir 

até eliminar os riscos ali e-
xistentes à saúde do traba-
lhador; 
   - promover atividades de 
conscientização, educação e 
orientação dos trabalhadores 
para a prevenção de aciden-
tes do trabalho e doenças o-
cupacionais; 
   - esclarecer e conscienti-
zar os empregadores sobre 
acidentes do trabalho e do-
enças ocupacionais, a fim de 
proporcionar a prevenção; 
   - registrar mensalmente os 
dados atualizados de aciden-
tes do trabalho, doenças o-
cupacionais e agentes de in-
salubridade; entre outras a-
ções. 
   Passos para a Análise de 
Acidentes 
   A análise de um acidente 
deve considerar a causa pri-
mária. Assim que é deter-
minada, deve-se procurar os 
fatos que geraram o aciden-
te, o que jamais se deve fazer 
é buscar culpados. 

 
   O processo de análise deve 
seguir os seguintes passos: 
  - Comunicar o acidente à e-
quipe de segurança do tra-
balho; 
   - Realizar o primeiro aten-
dimento do trabalhador ac-
den-tado; 
   - Analisar o acidente; 
   - Detectar as causas; 
   - Desenvolver um plano de 
correção dos problemas que 
causaram o acidente; 
   - Implementar o plano; 
   - Avaliar a efetividade do 
plano de correção; 
   - Realizar as mudanças ne-
cessárias para a melhoria 
contínua da segurança na 
empresa. N Fernando Zanelli 

 

http://www.norminha.net.br/
https://zanel.com.br/analise-de-acidentes-do-trabalho/?utm_campaign=analise_de_acidentes_do_trabalho&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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da ergonomia física. 
   NOVIDADES 
   A AEP (Avaliação Ergonô-
mica Preliminar) é a grande 
novidade. Tratasse de uma 
espécie de gabarito básico, 
que divide as condições de 
trabalho em “passa” ou “não 
passa”. Na prática, os pontos 
detectados na AEP podem 
ser chamados de itens de 
desqualificação. Ou seja, são 
situações intoleráveis. A AEP 
pode e deve alimentar o ban-
co de dados do Inventário de 
Riscos, conforme preceitua a 
nova NR 1. 
   Esta integração com a NR 1 
coloca a questão ergonômica 
debaixo do grande guarda-
chuva que é o Inventário de 
Riscos, também chamando a 
atenção para a demanda de 
Planos de Ação. 
   Quando necessário, deverá 
ser feita a AET (Análise Ergo-
nômica do Trabalho). Obser-
ve-se a diferença dos termos 
“avaliação” da AEP e “análi-
se” da AET. E aqui a nova NR 
17 foi muito feliz ao colocar 
os seis itens que devem 
constar na “análise”: a de-
manda para a AET, o enten-
dimento do processo de tra-
balho e das atividades, a 
descrição dos métodos utili-
zados e sua justificativa (sem 
definir qualquer método co-
mo o padrão), o estabeleci-
mento do diagnóstico (se há 
ou não risco por fator ligado 
à condição ergonômica do 
trabalho), as recomendações 
e, finalmente, a restituição 
dos resultados. 
   Há uma incisiva referência 
às situações que devem ser 
evitadas: posturas extremas, 
movimentos bruscos, uso 
excessivo de força muscular, 
frequência problemática de 
movimentos, exigência cog-
nitiva que possa comprome-
ter a saúde e segurança e 
também se faz alusão à vi-
bração. Sem entrar em deta-
lhe de como fazer, no mesmo 
item, a NR 17 faz uma alusão 
aos aspectos que devem ser 
utilizados para definir quanto 
à criticidade ou não desses 
itens: exigências feitas de 
forma contínua ou repetida. 
Para a prevenção, são indi-
cadas duas de quatro catego 

 

   - O diagnóstico adequado 
sobre haver ou não risco por 
questão relacionada à ergo-
nomia. Não praticar bem es-
se ponto pode levar o ana-
lista a dois erros, sempre 
problemáticos: dizer que há 
risco onde há predomínio dos 
mecanismos de regulação e 
dizer não haver risco quando 
há predomínio das exigên-
cias; 
   - A consistência das reco-
mendações: é importante di-
zer que o especialista res-
ponsável pela análise e pelas 
recomendações sabe so-
mente 20% da realidade er-
gonômica de uma determi-
nada atividade ou trabalho. 
Quem sabe os outros 80%? 
O gestor da área, o enge-
nheiro ou técnico do proces-
so, a equipe de segurança, 
os responsáveis pela manu-
tenção e os trabalhadores 
que executam aquela ativi-
dade, especialmente os mais 
experientes. Capturar esses 
saberes diversos e transfor-
mar em recomendações a-
dequadas é muito difícil; 
   - Não é tão simples elabo-
rar um plano de ação con-
sistente. É importante lem-
brar que as soluções podem 
ser classificadas entre as de 
engenharia e as de gestão. 
As de engenharia são apa-
rentemente melhores, mas 
costumam demandar apro-
vação de investimentos, que 
deverão ser bem justificados. 
As de gestão costumam de-
mandar mudanças importan-
tes na forma de se admi-
nistrar as áreas, e deman-
dam também acompanha-
mento para se ter certeza de 
que estão sendo cumpridas. 

 
   CONCLUSÃO 
   A nova NR 17 veio com me-
nos itens do que os deseja-
dos pelos estudiosos, mas 
sabemos que qualquer nor-
ma, construída em ambiente 
de discussão tripartite, avan-
ça até o ponto do possível. 
Houve avanço sim, mas as 
dificuldades de se fazer um 
bom trabalho com esse novo 
texto são muitas e são ine-
rentes a todas as situações 
em que se tenta construir um 
sistema de gestão. 
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Texto publicado na coluna 
Ergonomia na edição 359 da 
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NR 17: 
Chegou a nova era da Ergonomia 

 

rias de medidas: pausas; al-
ternância eficaz de ativida-
des; alteração da forma de 
execução ou organização da 
tarefa ou outras medidas téc-
nicas aplicáveis, recomenda-
das pela AEP ou pela AET. Foi 
um acordo possível e con-
sistente, uma vez que não se 
força a instituição de pausas 
(ponto de endurecimento dos 
empregadores), mas não a 
exclui, se não se conseguir 
mudança na forma de reali-
zar a atividade. 
   Também foi introduzida a 
expectativa de comporta-
mento dos superiores hierár-
quicos, que devem procurar 
“estar mais junto” dos ope-
racionais, entendendo suas 
atribuições e responsabilida-
des, mantendo diálogo aber-
to, facilitando o trabalho em 
equipe e estimulando trata-
mento justo e respeitoso. Os 
três primeiros pontos equiva-
lem à premissa da chamada 
“hora da verdade”, termo cu-
nhado por Jan Carson que, 
na essência, diz que gestores 
e facilitadores, se quiserem 
obter resultados adequados, 
devem estar juntos dos ope-
racionais, entendendo suas 
demandas. 
   Há uma seção nova sobre 
Trabalho com Máquinas, E-
quipamentos e Ferramentas 
Manuais (item 17.7), onde se 
faz a conexão com a NR 12, 
mas também são destacados 
aspectos da ergonomia cog-
nitiva e há ainda regras im-
portantes e consagradas pa-
ra a ergonomia de ferramen-
tas manuais. 
   Sobre o nível de ilumina-
mento a ser adotado, foi defi-
nido como sendo aquele di-
tado pela NHO 11 da Funda-
centro. 
   PONTOS DE DIFICULDADE 
   Deve o leitor entender que 
a nova NR 17 contém pelo 
menos cinco pontos de gran-
de dificuldade: 
   - A escolha do método de 
análise ergonômica e de sua 
justificativa; 
   - A análise dos processos 
da organização, o que pode 
muitas vezes remeter até 
mesmo à necessidade de en-
tendimento da cultura orga-
nizacional; 
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    A nova NR 17 chegou, com 
validade a partir de 2022. 
Não era sem tempo, pois a 
que foi revogada datava de 
23 de novembro de 1990. 
Tendo sido norteadora das 
ações por longevos 31 anos, 
ela já manifestava muitos si-
nais de obsolescência. Mas 
não se entusiasme muito, 
pois, embora pontos impor-
tantes da proposta inicial 
tenham sido retirados na reta 
final, não vai ser fácil praticar 
o que a nova NR 17 propõe. 
Vamos por partes. 
   Onde se passou a borracha  
   Em três pontos: 
   - Na recomendação nada 
técnica de que, sempre que 
possível, o trabalho deveria 
ser feito na posição sentada. 
Agora há a recomendação 
tecnicamente correta: alter-
nância de posições; 
   - Na definição de pausas 
de 10 minutos para cada 50 
trabalhados em caso de digi-
ação de dados, atividade ho-
je rara; 
   - Na questão do número 
máximo de toques em oito 
mil por hora. 
   O que continua igual  
   Os aspectos mínimos da a-
nálise da organização do tra-
balho foram mantidos. São 
eles: normas de produção, 
modo operatório, exigência 
de tempo, ritmo do trabalho e 
conteúdo das tarefas. E foi 
acrescentado um item im-
portante: os aspectos cogni-
tivos que possam compro-
meter a segurança e a saúde 
do trabalhador. Na seção de 
Levantamento, Transporte e 
Descarga Individual de Car-
gas praticamente nada mu-
dou. A equação do NIOSH ou 
outro método científico não 
pôde ser introduzido, por 
conta do famigerado Artigo 
198 da CLT, ainda não revo- 
gado. Mas foram colocados 
alguns itens interessantes 
para facilitar o trabalho, de-
vendo ser destacada a proi-
bição de levantamento quan-
do o fator distância horizontal 
for superior a 60 cm. Mas ve-
io a ressalva de que essas re-
gras não se aplicam à movi-
mentação de pessoas. Ter 
excluído essa atividade da 
norma não quer dizer que o 
problema não existe. 
   As regras para os postos de 
trabalho continuam e foram 
aperfeiçoadas. Elas remetem 
a um conjunto de conceitos 
bem  consolidados no campo  
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      O acidente de trabalho é quando o trabalhador sofre algum 
tipo de lesão, temporária ou permanente, durante seu trabalho 
ou em decorrência dele. 
   Embora a doença ocupacional esteja englobada dentro das 
possibilidades de acidente de trabalho, ela é caracterizada por 
uma possível lesão que pode ocorrer em virtude da atividade 
desempenhada pelo trabalhador, podendo ser subdividida em: 
doença profissional e doença do trabalho. 
   Doenças profissionais: 
   Regida pelo anexo II do Decreto 3.048/99, as doenças pro-
fissionais são decorrentes de situações comuns aos inte-
grantes de determinada categoria profissional de trabalha-
dores. 
   Essas doenças normalmente apresentam quadros leves que 
evoluem de forma lenta, se agravando conforme o tempo. 
   Exemplo: canceres por conta de exposição a produtos quí-
micos. 
   Doenças do Trabalho: 
   As doenças do trabalho são resultantes das condições do 
ambiente no qual o profissional exerce suas atividades (fator 
associado ao seu ambiente de trabalho). 
   Exemplo: atendente de telemarketing com LER (Lesão por 
esforço repetitivo). N 
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   1 INTRODUÇÃO 
   O empreendedorismo na á-
rea da saúde expande cada 
dia mais aderindo à tendên-
cia de inovação. É um campo 
promissor pra quem deseja 
ajudar pessoas, fazer a dife-
rença e ter um negócio ren-
tável. 
   Nesse contexto moderno, o 
empreendedorismo na enfer-
magem é essencial para a 
ampliação da visão e desen-
volvimento da profissão co-
mo ciência, tecnologia e ino-
vação em diversos panora-
mas e campos de atuação, 
porém essa inovação come-
ça da base, a faculdade. 
   Hoje a disciplina empreen-
dedorismo não faz parte da 
grade curricular dos cursos 
de enfermagem de nível su-
perior no Brasil, assim como 
há cultura do serviço assala-
riado tradicional, pouco in-
centivo e falta estratégias 
pedagógicas empreendedo-
ras. 
   Buscou-se através do estu-
do despertar a comunidade 
acadêmica quanto a imple-
mentação da disciplina em-
preendedorismo na grade 
curricular do curso de enfer-
magem, para estimular no a-
luno características empre-
endedoras, fugindo do mo-
delo convencional e assim a-
brir possibilidades na sua 
formação profissional de de-
senvolver competências e 
habilidades e por conse-
quência poder entrar no mer-
cado de trabalho de forma 
autônoma. 
   Pontua-se a importância 
de inserir na grade curricular 
a disciplina de empreende-
dorismo com conteúdo teóri-
cos e práticos, com carga 
horária adequada e desen-
volver entre professores e a-
lunos uma cultura empreen-
dedora e inovadora. 
   Esta oportunidade nas fa-
culdades, diminuirá taxas de 
desemprego, visto que cau-
sará impacto no mercado de 
trabalho e dará aos futuros 
enfermeiros, maior autono-
mia profissional. 
   O estudo trata-se de uma 
revisão bibliográfica de abor-
dagem qualitativa, cujo os 
dados foram coletados por 
meio de (8) artigos, da base 
de dados Google Acadêmico, 
dispondo dos seguintes uni-
termos: “empreendedoris-
mo” e “enfermagem”, consi-
derando as publicações a 
partir  de 2011.  Foi realizado 
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Daniela da Silva Firmino An-
nechini, Docência em Enfer-
magem, Cariacica/ES. 
   RESUMO - Objetivo: A ne-
cessidade de implementar a 
disciplina empreendedoris-
mo na grade curricular no 
curso de enfermagem. Méto-
do: O estudo trata-se de uma 
revisão bibliográfica com a-
bordagem qualitativa, reali-
zada em uma faculdade par-
ticular de Venda Nova do Imi-
grante-Espírito Santo, para i-
dentificar os estudos publi-
cados acerca do tema pro-
posto, os dados foram cole-
tados por meio de (8) artigos 
utilizando a base de dados 
Google Acadêmico, dispondo 
dos seguintes termos: “em-
preendedorismo” e “enfer-
magem”, considerando as 
publicações a partir de 2011. 
A pesquisa se deu com a re-
alização de uma leitura pre-
via do material selecionado, 
buscando confirmar se o 
mesmo se adequava aos ob-
jetivos propostos. Foi realiza-
do uma leitura completa, on-
de se buscou atentamente 
encontrar os elementos es-
senciais para construir a fun-
damentação teórica desta 
revisão bibliográfica e possi-
bilitando discussões sobre os 
resultados da pesquisa, bem 
como reflexões sobre a reali-
zação de futuros estudos. 
Resultados: Atualmente o 
ensino de empreendedoris-
mo não é abordado ampla-
mente na grade curricular da 
graduação de enfermagem 
das faculdades de enferma-
gem. Pontua-se a importân-
cia de inserir na grade curri-
cular a disciplina de empre-
endedorismo com conteúdo 
teóricos e práticos, com car-
ga horária adequada e de-
senvolver entre professores e 
alunos uma cultura empre-
endedora e inovadora. 
PALAVRAS-CHAVE: Enferma-
gem. Empreendedorismo. 
Disciplina. Grade curricular. 

uma leitura completa, onde 
se buscou atentamente en-
contrar os elementos essen-
ciais para construir a funda-
mentação teórica desta revi-
são bibliográfica e possibili-
tando discussões sobre os 
resultados da pesquisa, bem 
como reflexões sobre a reali-
zação de futuros estudos. 
   2 DESENVOLVIMENTO 
   Neste século que estamos 
vivendo, as vagas de empre-
go nos hospitais e serviços 
de saúde estão cada vez 
mais escassas, as transfor-
mações acabam por causar 
impacto, crises financeiras 
no setor, desemprego, redu-
ção de salários, ambientes 
de trabalho cada vez mais 
competitivo. A falta de co-
nhecimento e de atualização 
dos profissionais de saúde 
demanda desse setor uma 
reinvenção, e um novo olhar. 
   Para muitos profissionais 
que estudam tendências do 
mercado de trabalho, esta-
mos "na era do emprego por 
conta própria" e o que falta é 
uma melhor condução da 
carreira entendendo-a como 
um negócio e não somente 
como um sacerdócio. Aos 
poucos a postura profissional 
do enfermeiro tem mudado, 
mas o mercado de trabalho 
requer destes profissionais 
um grande salto, e das insti-
tuições a responsabilidade 
de preparar esses profissio-
nais conforme a carência real 
do mercado de trabalho. 
   Urge a necessidade de se 
redesenhar a carreira, rever 
a empresa onde está ou até 
mesmo abrir um próprio ne-
gócio, tornar-se um empre-
endedor, ou mesmo que opte 
por continuar na folha de pa-
gamento da empresa como 
assalariado, pode-se agir e 
pensar como um empreen-
dedor, mas o que é empre-
ender? 
   Empreender não é somen-
te abrir uma empresa, se-
gundo o dicionário Michaelis 
empreender significa: “Re-
solver-se a praticar; tentar, 
pôr em execução; fazer, rea-
lizar”(Michaelis, 2021), já a 
palavra empreendedorismo 
vem do original francês "en-
trepreneur" que quer dizer: 
aquele que assume riscos e 
começa algo novo, tendo sua 
origem em 1725, o conceito 
continua em plena evolução, 
mas sempre denotando a i-
deia de inovação. (Rockcon-
tent, 2013-2021) 

Empreendedorismo como Disciplina na Grade Curricular 
do Curso de Enfermagem 

TCC da pós de Docência em Enfermagem Faculdade Venda Nova do Imigrante (ES) 

   Porém empreender é mais, 
vai muito além: 
   "Empreender não é só abrir 
uma lojinha no bairro e ven-
der qualquer tipo de produto. 
Existem várias formas de 
empreender além de abrir 
uma empresa e, mais do que 
isso, empreender é inovar, é 
querer criar diferença. 
   Você pode empreender cri-
ando uma empresa inovado-
ra, mas você pode empre-
ender também como funcio-
nário de uma empresa crian-
do um processo diferente ou 
um novo produto e serviço. 
Você pode empreender na 
sua vida procurando manei-
ras de fazer a diferença no 
mundo." (Dias, 2019, p.18) 
   Um grande exemplo de 
empreendedora na enferma-
gem foi Florence Nightingale, 
que era obstinada, influen-
ciadora, trabalhadora, e com 
alto poder de gestão. A mes-
ma possuía conhecimentos 
práticos que a impulsionou a 
formular os fundamentos 
que viabilizaram na metade 
do século XIX a reforma hos-
pitalar. 
   Evidencia-se o empreen-
dedorismo na Enfermagem 
desde o século XIX, quando 
Florence Nightingale, que a-
tuou na Guerra da Crimeia, 
fundou a Escola de Enferma-
gem no Hospital Saint Tho-
mas e transformou o cuidado 
pautado no modelo religioso 
em um exercício profissional. 
Encontra-se atualmente, as 
práticas empreendedoras na 
enfermagem em diversos es-
paços, como no terceiro se-
tor (organizações, associa-
ções e fundações que geram 
bens e serviços públicos à 
sociedade), nos serviços de 
consultoria; o empreendedor 
startup, que novos negócios/ 
empresas e, por último, o 
empreendedor social, o qual 
cria empreendimentos com 
missão social. (Lima, 2019, 
p. 904-914) 
   Com a modernidade e o 
aumento da expectativa de 
vida, as pessoas estão mais 
conscientes de que o suces-
so também depende do cui-
dado com a saúde, com isso 
elas estão investindo melhor 
em hábitos de vida saudável, 
alimentação e atividade físi-
ca. 
   O envelhecimento, e o au-
mento da população, o abar-
rotamento do SUS, levam a 
um aumento da demanda 
com  a  saúde  e  juntamente 

com a crescente tecnologia, 
tem propiciado a mudanças 
significativas na saúde. É 
nesse cenário que há um 
grande potencial empreen-
dedor para enfermagem, 
pois é essencial para vida 
que, de uma maneira ou de 
outra, as pessoas, em algum 
momento buscarão serviço 
de saúde, abrindo assim po-
tencial para realizar investi-
mento em projetos e aber-
tura de negócio nessa área. 
   Empreender na enferma-
gem é possível buscando no-
vas oportunidades, tendo ini-
ciativa, persistência, corren-
do riscos calculados, quali-
dade e eficiência, compro-
metimento, buscando infor-
mações, estabelecendo me-
tas, independência e auto-
confiança. Assim, exemplos 
de empreendimentos na en-
fermagem não faltam, são: 
clínicas, consultório, equipa-
mentos hospitalares, aplica-
tivos de prevenção e autocui-
dado, startups, consultas, 
consultorias, palestras, etc. 
   “A enfermagem tem cami-
nhado e explorado um novo 
mercado de trabalho. O de-
safio apresenta riscos, mas 
também benefícios e oportu-
nidades de exercer trabalho 
autônomo e inovador à popu-
lação. A profissão tem adqui-
rido maior visibilidade, espa-
ço e reconhecimento, capaz 
de partir de sua posição su-
bordinada e voltada às ativi-
dades técnicas, para um pro-
fissional que vem ganhando 
espaço ao assumir a gestão 
de serviços de saúde, com 
seu potencial autônomo, es-
pecialista e empreendedor. 
Tornar-se empreendedor, 
seja pela necessidade, pela 
ausência de boas alternati-
vas ou pelo desejo inovador, 
é um trabalho árduo, onde 
mesmo com os possíveis ris-
cos satisfação se mostra pre-
sente.” (Morais, 2013, p. 
699) 
  Portanto é necessário acre-
ditar no grande potencial da 
enfermagem como profissão 
empreendedora e aceitar o 
desafio de torná-la mais forte 
e valorizada para atender às 
expectativas da sociedade a-
tual, aliando-a principalmen-
te às expectativas da reso-
lução do Conselho Federal de 
Enfermagem (COFEN) nº 
568/18, que regulamenta o 
funcionamento dos consulto-
rios e clínicas de enferma-
gem, valorizando o caráter 
empreendedor da enferma-
gem. 
  Art. 3º Os Enfermeiros,quan 

do da atuação em Consultó-
rios e Clínicas de Enferma-
gem, poderão realizar as ati-
vidades e competências re-
gulamentadas pela Lei nº 7. 
498, de 25 de junho de 1986, 
pelo Decreto nº 94.406, de 
08 de junho de 1987, e pelas 
Resoluções do Conselho Fe-
deral de Enfermagem. (CO 
FEN,2018) 
   Investir na implantação da 
disciplina de empreendedo-
rismo nas faculdades de en-
fermagem, é fundamental 
para que haja o aprendizado, 
e assim, os novos enfer-
meiros se tornem ousados, 
estabeleçam vínculos, identi-
fiquem novas oportunidades 
e estejam aptos para buscar 
novos recursos em sua área 
profissional. Utilizando nas 
aulas técnicas, como: meto-
dologias ativas, oficinas, mo-
delagens, estudos de caso, 
metáforas, dinâmicas. Por-
tanto, é necessário o profes-
sor adequar-se, tornando-se 
muito mais incentivador do 
que condutor de procedi-
mentos padrões, o novo pro-
fessor precisa ser empreen-
dedor, inovador. 
   Segundo a análise de Trot-
te (2011) pode ser ainda in-
serido na graduação projetos 
de extensão voltado para o 
cuidado desenvolvidos para 
alunos e docentes, rodas de 
conversa, oficinas de educa-
ção em saúde com vistas pa-
ra a inovação, confraterni-
zação em datas especiais 
com abordagem do tema na 
prática, programas de inova-
ção, formação de empresas 
sem fins lucrativos geridas 
por alunos para incentivo 
empreendedor sob a super-
visão de professores para a-
plicar seus conhecimentos 
no desenvolvimento de pro-
jetos voltado para o cuidado 
da população, entre outros. 
   A proposta da disciplina 
empreendedorismo na enfer-
magem, não é apenas trans-
missão de conhecimento, 
mas é fomentar o desenvol-
vimento nos acadêmicos às 
características pessoais ne-
cessárias aos empreendedo-
res de sucesso, formando 
pensadores, lideranças, ge-
radores de novas ideias, es-
timulando a criatividade e a 
iniciativa. 
 O estudante precisa ser pre-
parado para atuar nos dife-
rentes espaços, desenvolver 
competências e aptidões so-
ciopolíticas. O aluno precisa 
ser ensinado a buscar novas 
alternativas: como escolher 
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Norminha 652, 02/12/2021 
Autores: Orlando José de 
Almeida, Advogado Sócio de 
Homero Costa Advogados e 
Cristina Simões Vieira, 
Estagiária de Homero Costa 
Advogados 
   No dia 27 de agosto do ano 
em curso, foi publicada notí-
cia no site do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da Terceira 
Região com o seguinte título: 
“Bancária receberá adicional 
de periculosidade por traba-
lho em edifício que continha 
armazenamento de combus-
tível para gerador”. 
   Consta da matéria que “a 
Justiça do Trabalho mineira 
reconheceu o direito de uma 
bancária ao recebimento do 
adicional de periculosidade, 
já que ela trabalhava no 10º 
andar de um edifício que 
continha, em seu subsolo, 
mais de três mil litros de lí-
quidos inflamáveis”, arma-
zenados e destinados princi-
palmente aos geradores de 
energia elétrica. 
   A sentença foi proferida 
pelo Juiz Frederico Leopoldo 
Pereira, titular da 1ª Vara do 
Trabalho de Alfenas-MG, nos 
autos do processo nº 0010 
833-77.2018.5.03.0086, e 
restou confirmada em grau 
de recuso pela Décima Tur-
ma. 
   De início, a informação po-
de causar certa perplexida-
de, considerando que além 
de se tratar a empregada de 
uma bancária, cujas funções 
normalmente não são reali-
zadas em área de risco ou 
em condições periculosas, o 
trabalho era desenvolvido no 
décimo andar de um edifício, 
sendo que o armazenamento 
do inflamável se encontrava 
no subsolo. 
   No entanto, a Constituição 
Federal estabelece no caput 
do artigo 7º, e no inciso XXIII, 
que constituem direitos dos 
trabalhadores urbanos e ru-
rais, o recebimento do adi-
cional de remuneração para 
as atividades penosas, insa-
lubres ou perigosas, na for-
ma da lei.  

 

   A Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, no artigo 
193, fixa que “são conside-
radas atividades ou opera-
ções perigosas, na forma da 
regulamentação aprovada 
pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego, aquelas que, por 
sua natureza ou métodos de 
trabalho, impliquem risco a-
centuado em virtude de ex-
posição permanente do tra-
balhador”, dentre outras hi-
póteses, “a inflamáveis”. 
   O trabalho em condições 
periculosas assegura ao em-
pregado um adicional de 
30% (trinta por cento) sobre 
o salário-base e reflexos. 
   O artigo 200, da CLT, em 
acréscimo ao comando aci-
ma, preceitua que “cabe ao 
Ministério do Trabalho esta-
belecer disposições comple-
mentares às normas de que 
trata este Capítulo, tendo em 
vista as peculiaridades de 
cada atividade ou setor de 
trabalho”, especialmente a 
respeito de “depósitos, ar-
mazenagem e manuseio de 
combustíveis, inflamáveis e 
explosivos, bem como trânsi-
to e permanência nas áreas 
respectivas”. 
   Em decorrência das previ-
sões legais acima, foi editada 
a Portaria 3214, em 1.978, 
que aprovou as Normas Re-
gulamentaras – NRs, refe-
rentes à Segurança e Medi-
cina do Trabalho. 
   As referidas normas, por-
tanto, tem como objetivo pro-
piciar um ambiente de traba-
lho seguro e de proteger a 
saúde de todos os trabalha-
dores no local que desenvol-
vem as suas atividades. 
   Dentre elas destaca-se a 
NR 16, que versa sobre as 
atividades e operações peri-
gosas. 
   Por último, deve ser salien-
tado que no Anexo 2, da NR-
16, do MTE, está contido o 
item 3, alínea s, que consi-
dera de risco "toda a área in-
terna do recinto", em que há 
"armazenamento de vasilha-
mes que contenham inflamá-
veis  líquidos  ou  vazios não  

Armazenamento de Inflamáveis em Edifícios e 
o Adicional de Periculosidade 

desgaseificados, ou decan-
tados, em recinto fechado". 
   Apresentada a evolução le-
gal acerca da matéria, quan-
do do julgamento em primei-
ra instância, relativo ao pro-
cesso apontado, o julgador 
adotou como razão de decidir 
a Orientação Jurisprudencial 
nº 385, da SBDI-1/TST, que 
dispõe: “É devido o paga-
mento do adicional de peri-
culosidade ao empregado 
que desenvolve suas ativida-
des em edifício (construção 
vertical), seja em pavimento 
igual ou distinto daquele on-
de estão instalados tanques 
para armazenamento de lí-
quido inflamável, em quanti-
dade acima do limite legal, 
considerando-se como área 
de risco toda a área interna 
da construção vertical”. 
   Finalmente, é importante 
relatar que a prevenção, para 
evitar o pagamento do adi-
cional de periculosidade, e-
ventuais indenizações em 
decorrência de acidentes e 
autuações, é o melhor cami-
nho, tal como previsto na 
Constituição da Republica ao 
atribuir aos empregados o 
direito a redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por 
meio de normas de saúde, 
higiene e segurança (art. 7º, 
XXII). 

N 
LEXNET Consultoria 
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novos espaços de trabalho, 
saber trabalhar em equipe, 
lidar com as diferenças so-
ciais, religiosas, e principal-
mente, em buscar soluções 
para promover o bem-estar 
do cliente. 
   No contexto contemporâ-
neo, o empreendedorismo na 
Enfermagem é importante 
para ampliação da visibilida-
de e consolidação da profis-
são como da ciência, tecno-
logia e inovação nos mais di-
versos cenários e campos de 
atuação. (Copelli, 2019, p. 
302) 
   Um dos principais objetivos 
da disciplina empreendedo-
rismo na enfermagem é ensi-
nar ao futuro enfermeiro a i-
dentificar oportunidades, a-
garrá-las e buscar recursos 
para transformá-las em um 
negócio; ela é fundamental 
pois forma profissionais com 
autonomia, que supera desa-
fios, dinamismo, visão dife-
renciada, que identifica opor-
tunidades, mais organizados, 
disciplinados, entre outros a-
tributos que os diferenciam 
no mercado de trabalho. 
   Segundo Lima KLR, Pinhei-
ro AS, Silva PL da et al. 
(2019) nas diretrizes Curricu-
lares Nacionais para o Ensino 
de Graduação em Enferma-
gem aborda a questão inova-
ção e criatividade de forma 
indireta, mas não com vistas 
ao empreendedorismo na 
prática, e a abertura de um 
negócio. Ele enfatiza a ne-
cessidade  de maior  atenção 

e carga horária para desen-
volvimento dessas compe-
tências durante a graduação 
que é o momento ideal para 
a formação de enfermeiros 
liberais, e formação de visão 
profissional inovadora. 
   É ainda na graduação que 
o estudante de enfermagem 
deve ser despertado para á-
rea do empreendedorismo, 
mudando-se ali a cultura do 
enfermeiro, aprendendo a 
valoriza-se, conhecendo a 
importância da sua profis-
são, para que possa conven-
cer os clientes sobre a rele-
vância do seu trabalho, co-
nhecer suas expectativas e 
desenvolver ações estratégi-
cas em busca de resultados 
de excelência e assim preci-
sa ser capaz de vender o seu 
próprio negócio. 
   Infelizmente há uma defi-
ciência das práticas empre-
endedoras na formação aca-
dêmica, associada a cultura 
do serviço assalariado tradi-
cional. Na maior parte do 
tempo os acadêmicos são 
estimulados somente ao tra-
balho assistencial e não ao 
empreendedor. Os profissio-
nais formados são direciona-
dos em grande parte para os 
serviços hospitalares. Há um 
agravante que é a crença 
histórica de que a enferma-
gem é vista como um traba-
lho voluntário e de caridade, 
com potencial limitado para 
ser remunerado e exercer o 
empreendedorismo com au-
tonomia. 
   Há a visão  limitada de que 

cobrar pelo serviço prestado 
é antiético, outra barreira é a 
percepção de se trabalhar 
por amor e não para ser re-
munerado, a falta de conhe-
cimento por questões legais, 
valores sociais, modelo mé-
dico-centrado, modelo de 
cuidado-hospitalar, despre-
paro e falta de habilidade, 
ausência de aceitabilidade e 
reconhecimento pelo público 
e pela própria classe, inexis-
tência de corporativismo en-
tre enfermeiros, falta de su-
porte técnico, são algumas 
das barreiras encontradas na 
literatura e que podem ser 
trabalhadas na disciplina de 
empreendedorismo em en-
fermagem. 
   3 CONCLUSÃO 
   Atualmente o ensino de 
empreendedorismo não é a-
bordado na grade curricular 
da graduação de enferma-
gem das faculdades. Não há 
uma cultura inovadora e em-
preendedora entre professo-
res e alunos. Espera-se que 
o presente estudo possa con-
tribuir para que o corpo do-
cente e gestores universitá-
rios desenvolvam discussões 
sobre mudanças curriculares 
e estratégicas, integrando-as 
a instituição e a comunidade, 
visando ao desenvolvimento 
de competências para o em-
preendedorismo na enferma-
gem. 
   Entende-se a importância 
de se inserir na grade curri-
cular conteúdos teóricos e 
práticos sobre empreende-
dorismo, e a realização de 
palestras, desenvolvimentos 
de estágios em clínicas e 
com profissionais autôno-
mos, cursos complementa-
res, permitindo um ambiente 
de aprendizado inovador e 
empreendedor e com uma 
carga horária adequada para 
que todo esse conteúdo seja 
abordado durante a gradua-
ção. 
   Diante do grande potencial 
empreendedor, é necessário 
rever o modelo educacional 
com melhor representativi-
dade empreendedora em sua 
grade curricular, desde o iní-
cio da formação acadêmica, 
estimulando os futuros en-
fermeiros à pratica profissio-
nal autônoma e exercendo 
suas características empre-
endedoras. 

N 
“Declaro que sou autora des-
te Trabalho e Conclusão de 
Curso. Declaro também que 
o mesmo foi por mim elabo-
rado e integralmente redigi-
do. 

Daniela da Silva  
Firmino Annechini 

danielasfirmino@hotmail.com 
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Norminha 652, 02/12/2021 
      A tragédia da boate Kiss, em Santa Maria, 
transpassa a vida de Emanuel Pastl, de 27 
anos, de inúmeras formas. Algumas pesadas, 
como carregar a memória daquela madruga-
da, os dias entubado após inalar a fumaça tó-
xica e a perda de uma amiga. Outras são mais 
leves, pois o levaram a trabalhar na área de 
prevenção de incêndios e a conhecer a espo-
sa e mãe de sua filha. 
   Naquele janeiro de 2013, Emanuel estava 
de férias do curso de Engenharia de Minas, 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), em Porto Alegre. O irmão gêmeo 
Guilherme ainda vivia os efeitos de greves no 
ano anterior e permanecia em Santa Maria, 
onde cursava Relações Internacionais na Uni-
versidade Federal de Santa Maria (UFSM). Por 
isso, para que não passassem o aniversário 
de 19 anos separados, viajou à cidade do 
Centro do estado para comemorarem juntos. 

 
Emanuel e Mirélle se conheceram após o 

incêndio da Kiss no hospital onde ele ficou 
internado e ela trabalhava Foto: Arquivo Pessoal 
   A festa na Kiss, no sábado dia 26 de janeiro 
daquele ano, foi escolhida para a celebração 
de mais um ano juntos, o que seria comple-
tado três dias depois. A casa noturna estava 
tão lotada que alguns colegas de Guilherme 
decidiram ir embora mais cedo ou buscaram 
a área de fumantes, na rua, para fugir do des-
conforto. No momento do incêndio, permane-
ceram apenas os irmãos, a namorada e cu-
nhada de Guilherme, na época, e um amigo 
de infância deles. 
   "Achávamos, inicialmente, que era briga, 
porque não tínhamos visão do palco. Come-
çou a gerar um certo tumulto e nos escora-
mos no bar para deixar as pessoas passarem. 
Mas uns 30 segundos depois começamos a 
visualizar fumaça e tivemos a percepção que 
era incêndio, e então começamos a sair em 
direção à saída de emergência", recorda E-
manuel. 
   Não há como descrever de que maneira o 
cérebro dele assimilou todas as informações 
ao mesmo tempo, mas há como ter certeza 
de que, de certa forma, os ensinamentos do 
pai, um bombeiro aposentado, influenciaram 
na reação dos irmãos. Acostumados a assistir 
a treinamentos desde criança, eles buscaram 
alternativas para lidar com a situação, como 
tentar não entrar em pânico, buscar o escape  

 

 
Emanuel Pastl, de 27 anos, é engenheiro de 

segurança do trabalho e um dos 636 
sobreviventes do incêndio na boate Kiss, em 
2013. Julgamento do crime começou nesta 

quarta (1º), em Porto Alegre. 
imediato e poupar a energia para controlarem 
a respiração. 
   Eles se desencontraram, na saída, mas um 
confiava que o outro saberia como agir. Ema-
nuel conseguiu deixar o local sozinho, guian-
do o caminho com a lanterna do aparelho ce-
lular e buscando a luz na área externa da boa-
te. Ainda assim, sofreu queimaduras nos bra-
ços e nos olhos e precisou ser entubado devi-
do à inalação da fumaça tóxica. 
   "Do momento de saída mesmo, eu não me 
lembro. Eu me lembro de estar na rua, cami-
nhando, alguns segundos assim. Eu acho que 
estava com pouco oxigênio na casa noturna, 
respirei um pouco fora, mas o momento es-
pecífico de saída eu não me lembro. Dali a 
polícia já me levou para o hospital", diz. 
   Ele foi atendido no Hospital de Caridade, 
onde foi entubado. Outro amigo o reconheceu 
e o acompanhou até a chegada da mãe. Co-
mo a família é de Canoas, na Região Metro-
politana de Porto Alegre, ele foi transferido 
para o Hospital Universitário junto do irmão e 
outra jovem. 

 
Guilherme e Emanuel foram entubados e ficaram 

mais de uma semana hospitalizados após 
incêndio na boate Kiss — Foto: Arquivo Pessoal 
   A futura esposa 
   Foram 10 dias em tratamento intensivo, 
metade deles com auxílio de ventilação me-
cânica. Ainda que com lesões pulmonares 
menos graves do que o irmão, ele precisava 
trocar as bandagens devido a queimaduras 
de terceiro grau no braço direito. E uma das 
responsáveis por isso era a enfermeira do 
grupo de pele Mirélle Bernardini. 
   Depois que teve alta, Emanuel ficou em 
recuperação por 30 dias em casa. Passou, 
então, a falar com Mirélle pelas redes sociais, 
que estava em férias na casa da família, em 
Agudo, a 230 km de Canoas e perto de Santa  

 

Boate Kiss: Sobrevivente da tragédia se especializou em prevenção de 
incêndio e casou com enfermeira que cuidou dele 

Maria. 
   "A gente começou a conversar, se apaixo-
nar, a se encantar um pelo outro, e, quando 
ela voltou, a gente começou a namorar e ca-
samos. Mas, em relação à Kiss, somos super-
tranquilos. Não tenho nenhum trauma, nem 
ela, por ter me atendido", conta o marido de 
Mirélle e pai da Antônia, de dois anos. 

 
Emanuel Pastl casou com Mirélle Bernardini, 
enfermeira que cuidou dele após incêndio na 

boate Kiss, e têm uma menina de dois anos — 
Foto: Arquivo Pessoal 

   Eles se casaram em janeiro de 2018, cinco 
anos depois de se conhecerem. Antes, Ema-
nuel se formou em Engenharia de Minas e co-
meçou a trabalhar em uma empresa de prote-
ção contra incêndios, o que fez com que se 
especializasse em segurança do trabalho e 
segurança contra incêndio. 
   Atualmente, é engenheiro de segurança do 
trabalho, contribuindo com a Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas na elaboração de 
protocolos e dando palestras sobre o assunto 
como técnico e como sobrevivente da tragé-
dia na boate. 
   "O quanto foi minha decisão racional para 
seguir nesse ramo, eu não sei. Só sei que me 
encontrei nele. Não sei se é um dever - mas 
sigo nele. Não tive uma decisão racional: 'Vou 
fazer por causa da Kiss'. Não tive esse ímpe-
to. Foi uma oportunidade e estou dando meu 
melhor. Talvez uma vontade de Deus, que me 
empurrou para isso, não sei", afirma. 
   Até pelo conhecimento técnico adquirido, 
Emanuel lista com facilidade algumas das ir-
regularidades que, para ele, levaram à tragé-
dia: saída única de emergência, falta de per-
cepção do risco em se fazer um show pirotéc-
nico dentro de um local fechado, material ina-
dequado para isolamento acústico, extintor 
despressurizado, ausência de alarme de in-
cêndio, sistema de distribuição de ar que car-
regou a fumaça para onde as pessoas saíam 
e carência de sinalização de emergência que 
indicasse o caminho correto para o lado ex-
terno. 
   "Quando caiu o centro de distribuição de 
energia, ficou tudo escuro e a iluminação de 
emergência não funcionou. O problema é que 
a única abertura que tinha, além da porta, era 
a janela do banheiro. E tinha um poste de luz  

 
 

 

dando uma claridade para dentro. Essa situa-
ção de escuro e sem sinalização com placas 
fotoluminescentes, fez com que muitos, mais 
de 100, em vez de irem para a saída de emer-
gência, pela porta, foram para o banheiro", a-
valia. 
   Rememorar isto quase nove anos depois o 
faz pensar no que poderia ter sido diferente e 
preservado tantas vidas. A distância faz com 
que assimile parte de sua história com tran-
quilidade. Por outro lado, manifesta um senti-
mento de injustiça que atrapalha a cicatriza-
ção de uma ferida há tento tempo aberta na 
vida de centenas de famílias e de uma cidade. 
   "Já está em uma situação injusta. Mesmo 
que saia uma condenação ou absolvição, o-
lhando no todo, já é uma situação injusta por 
essa morosidade", opina. N G1 RS 

SORTEIO DIA 25 DE DEZEMBRO 
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 pacote com 65 dinâmicas, todas 
com aplicações prontas, e mais 50 DDS em 
PowerPoint! 
   Além disso, todos os clientes que adquiri-
ram nosso material também receberam o 
treinamento “Mudando a forma de perceber 
riscos”. Inclusive este treinamento já foi mi-
nistrador para mais de 150 técnicos e enge-
nheiros de segurança do trabalho! 
   Agora me responda, quer ter acesso a este 
material e ainda concorrer um IPHONE 11? 
   Todos os clientes que adquirirem o mate-
rial, avaliado em mais de R$800, por apenas 
R$49,90, entre os dias 21/novembro de 2021 
e 20/dezembro de 2021, vão participar auto-
maticamente do sorteio! 
   O sorteio será realizado ao vivo no YouTube 
da Realizarte Palestras! 

https://go.hotmart.com/L45919262O 
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