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Pesquisa inédita mostra que brasileiros sentem orgulho de 
seu trabalho, mas estão mais ansiosos e inseguros 

roz – Indicado pela Anatest 
(Associação Nacional dos 
Técnicos de Segurança do 
Trabalho); 

MELHORES EMPRESAS 
EM SST 2021 

   Em paralelo à Comenda de 
Honra ao Mérito de SST, é re-
alizado o Prêmio Melhores 
Empresas em SST, entregue 
às companhias que se des-
tacam pelas boas práticas na 
promoção de um ambiente 
de trabalho mais seguro e 
saudável. As homenageadas 
desse ano são: 
   Área Hospitalar: 
   Hospital Infantil Sabará - 
Indicado pela Anahp (Asso-
ciação Nacional de Hospitais 
Privados); 
   Indústria Têxtil: 
   Companhia Industrial Cata-
guases – Indicada pela Abit 
(Associação Brasileira da In-
dústria Têxtil e de Confec-
ção). 
   Para assistir à Cerimônia 
da Premiação acesse esse 
link: 
https://wiym.com.br/360/ev
ento/?evento=2  

N 
 

Vamos sortear um 
IPHONE 11 64gb e 

você pode ser o 
ganhador! 

Norminha 653, 09/12/2021 
 Todos os clientes que adqui-
rirem o material, avaliado em 
mais de R$800, por apenas 
R$49,90, até 20 de dezem-
bro de 2021, vão participar 
automaticamente do sorteio! 
   Sorteio será ao vivo no You 
Tube da Realizarte Palestras! 
Então não perca tempo, ad-
quira o conteúdo completo e 
boa sorte! 
https://go.hotmart.com/L459
19262O  
   Veja o que diz Rafhael: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=mK1KYFTCf6c  

N 

Bate papo com 
Destaques 
Capixabas 

Norminha 653, 09/12/2021 
    De forma inédita os Desta-
ques da SST Capixabas fo-
ram homenageados e na úl-
tima terça-feira, a Técnica de 
Segurança do Trabalho Ali-
nian, Destaque da categoria 
bateu um descontraído bate 
papo com a comunidade da 
SST do Espírito Santo. 
   Veja como foi neste link: 
https://youtu.be/Q1OTfyM0v
4M 
   Agora, na próxima terça-
feira, dia 14 de dezembro, a 
partir das 19h30 será a vez 
da Destaque capixaba na ca-
tegoria Professor/Docente, a 
também Técnica de Segu-
rança do Trabalho Eliane Be-
lizário; 
   O bate papo será transmi-
tido ao vivo neste link: 
https://youtu.be/BUOR9MVKj
kc 

N 

 

Pequenos negócios geraram quase 80% das 
vagas de trabalho em outubro 

gundo o Sebrae, esse per-
centual girava em torno de 
70%. (Agência Brasil) 
   No acumulado do ano, 72, 
7% das vagas criadas entre 
os meses de janeiro e outu-
bro são dos pequenos negó-
cios. No total, foram gerados, 
no Brasil, 2,6 milhões de em-
pregos, sendo que as micro e 
pequenas empresas são res-
ponsáveis por 1,9 milhão. N 

 

Norminha 653, 09/12/2021 
Desde o ano passado já sur-
giram inúmeras pesquisas 
que mostram o impacto do 
período assolado pelo CO 
VID-19 nas pessoas ao redor 
do mundo. Agora, um estudo 
inédito, conduzido global-
mente por empresas que são 
especializadas em felicidade 
corporativa e em liderança 
positiva,  que  mostra  dados 

 

desse impacto no ambiente 
corporativo. 
   A pesquisa mostra o que os 
profissionais brasileiros es-
tão sentindo neste momento, 
em que o cenário do 'novo 
normal' começa a se apre-
sentar como realidade e a 
gerar mudanças práticas - co 

mo a volta aos escritórios e 
os novos modelos de traba-
lho. 
   O estudo foi conduzido pela 
Happiness Business School 
Global Partnership e na pró-
xima edição iremos publicar 
matéria completa sobre o as-
sunto. N 

 

 

Ano 13 - Nº 653 - 09 de Dezembro de 2021 -  Diretor: Maioli, WC (Comendador de Honra da SST) - 51/09860-8       
 

CLIQUE NO LOGO E ACESSE 
  

 
  

 
     

 

 
 

DESDE 18/08/2009 

Distribuição 
Gratuita 

contato@norminha.net.br 

WhatsApp 
18 99765-2705 

 

Nesta edição: 12 páginas 

ANIMASEG entrega hoje a Comenda de Honra ao 
Mérito de SST e Prêmio Melhores Empresas de 2021 
Cerimônia da premiação terá transmissão online, hoje, 09/12/2021, a partir das 17h30 

1º IN FLU 
Experience 
Contra a gripe não 

vacile, vacine! 
Norminha 653, 09/12/2021 
        HOJE, quinta-feira, 9 de 
dezembro, às 19h, será rea-
lizado o 1º In Flu Experience 
Abbott – Contra a gripe não 
vacile, vacine!, evento da Ab 
bott que abordará práticas a 
serem adotadas nas empre-
sas contra a gripe. 
   As inscrições podem ser 
feitas no site: 
https://www.influexperience.
com.br/. 
   A palestrante moderadora 
será Dra. Melissa Palmieri e 
os convidados serão: Dr. Fer-
nando Akio Mariya; Dr. Amil-
ton Cabral Jr; Dr. Alexander 
Buarque. N 

Norminha 653, 09/12/2021 
  Acontecerá HOJE, dia 09 de 
dezembro, a partir das 17h 
30, a cerimônia oficial da Co-
menda de Honra ao Mérito de 
Segurança e Saúde do Tra-
balho 2021. Promovido pela 
Animaseg (Associação Naci-
onal da Indústria de Material 
de Segurança e Proteção ao 
Trabalho) em parceria com a 
Abraseg (Associação Brasi-
leira dos Distribuidores e Im-
portadores de Equipamentos 
e Produtos de Segurança e 
Proteção do Trabalho), o e-
vento reconhece prevencio-
nistas com mais de 30 anos 
de atuação no setor, que fi-
zeram trabalhos relevantes 
em prol da sociedade. 
    Os homenageados são in-
dicados por entidades de 
classe e escolhidos por uma 
Comissão formada por Co-
mendadores de SST, de a-
cordo com um conjunto de 
critérios. Nesta edição, a Co-
menda traz nove categorias 
profissionais. Confira abaixo 
a lista dos homenageados e 
não esqueça de acompanhar 
a cerimônia ao vivo na plata-
forma da Animaseg Digital 
360. 

COMENDADORES DE 
SST 2021 

   Enfermeiro do Trabalho: 
   Maria Helena Palucci Mar-
ziale – Indicada pela ANENT 
(Associação Nacional de En-
fermagem do Trabalho); 
  Engenheiros de Segurança: 
  Sérgio Latance Júnior – In-
dicado pela ABS (Associação 
Brasileira de Segurança); 
  Luis Eurípedes Ferreira Ro-
sa – Indicado pela Andest do 
Brasil (Associação Nacional 
dos Docentes em Engenharia 
de Segurança do Trabalho do 
Brasil) e Anest (Associação 
Nacional de Engenharia de 
Segurança do Trabalho); 
   Ergonomista do Trabalho: 
   Jacinta Sidegum Renner – 
Indicada pela Abergo (Asso-
ciação Brasileira de Ergono- 
mia) 
  Fonoaudiólogo do Trabalho: 
   Cláudia Gíglio de Oliveira 
Gonçalves – Indicada pela 
SBFa (Sociedade Brasileira 
de Fonoaudiologia); 
 

   Gestor Empresarial-Distri-
buidor: 
   Nivaldo Barcaro – Indicado 
pela Abraseg (Associação 
Brasileira dos Distribuidores 
e Importadores de Equipa-
mentos e Produtos de Segu-
rança e Proteção do Traba-
lho); 
   Gestor Empresarial-Fabri-
cante: 
   Luis Augusto de Bruin – In-
dicado pela Animaseg (Asso-
ciação Nacional da Indústria 
de Material de Segurança e 
Proteção ao Trabalho; 
   Médico do Trabalho: 
   Odenofre Ferreira Lôbo – 
Indicado pela Anamt (Asso-
ciação Nacional de Medicina 
do Trabalho); 
   Higienista Ocupacional: 
   Paulo Roberto de Oliveira – 
Indicado pela ABHO (Asso-
ciação Brasileira de Higienis-
tas Ocupacionais); 
   Técnico de Segurança do 
Trabalho: 
  Carlos Alberto Alves de Quei 
 

 

 

“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 
 

09/12/2021 – 17h30 

Norminha 653, 09/12/2021 
 Com a abertura de 201,7 mil 
novos postos de trabalho, as 
micro e pequenas empresas 
foram as responsáveis por 
79,7% das 253 mil vagas cri-
adas no mês de outubro. O 
levantamento é do Sebrae, 
com base nos dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). 
   Nos  meses  anteriores, se- 

http://www.norminha.net.br/
https://wiym.com.br/360/evento/?evento=2
https://wiym.com.br/360/evento/?evento=2
https://go.hotmart.com/L45919262O
https://go.hotmart.com/L45919262O
https://www.youtube.com/watch?v=mK1KYFTCf6c
https://www.youtube.com/watch?v=mK1KYFTCf6c
https://youtu.be/Q1OTfyM0v4M
https://youtu.be/Q1OTfyM0v4M
https://youtu.be/BUOR9MVKjkc
https://youtu.be/BUOR9MVKjkc
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-12/pequenos-negocios-geraram-quase-80-das-vagas-de-trabalho-em-outubro
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
https://www.abho.org.br/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs
https://www.anatest.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br
https://anent.org.br/
https://animaseg.com.br/animaseg/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anest.org.br/
https://www.influexperience.com.br/
https://www.influexperience.com.br/
https://wiym.com.br/360/evento/?evento=2
http://www.radios.com.br/play/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 653, 09/12/2021 
    “Uma noite emocionante e 
de reconhecimento aos me-
recidos Técnicos de Segu-
rança do Trabalho” – assim 
foi descrita a live do último 
dia 27 de novembro, promo-
vida pela ANATEST. 
   Sob a apresentação do Di-
retor de Comunicações da 
entidade, Claudemir Martins, 
pontualmente às 19 horas de 
Brasília deu-se início as co-
memorações do dia do Enge-
nheiro de Segurança e dos 
Técnicos em Segurança do 
Trabalho. Martins, dono de 
uma versatilidade invejável 
para apresentar os temas 
prevencionistas, responsabi-
lizou-se em apresentar as re-
gras da live de forma leve e 
jovial.  
   Claudemir enalteceu o dia 
comemorativo parabenizan-
do a todos os profissionais 
pelo seu dia. Na sequência, 
como manda o protocolo, ce-
deu a vez ao Presidente da 
Anatest para que cumpri-
mentasse aos participantes 
desse evento. 
   Armando Henrique movido 
por seu idealismo apaixo-
nante à causa da prevenção 
enalteceu a agenda positiva 
pois, segundo ele, esse dia 
estabeleceu um divisor de á-
guas com a instituição do 
Patrono dos Técnicos em Se-
gurança do Trabalho. Afir-
mou ainda que a Anatest está 
imbuída de desenvolver um 
trabalho  que  “visa  impactar  

 
Rivaleno Sales de Andrade 

TOP 20 - Sergipe 
 

positivamente para o bom 
desempenho de nossa vida 
profissional e, acima de tudo, 
para que nossa questão mo-
tivacional e a autoestima, se-
jam permanentemente valo-
rizadas como parte integran-
te do bom resultado”. 
   Dando continuidade ao e-
vento coube a mim, Fábio de 
Toledo Piza, na condição de 
Secretário Geral da Anatest  
oficializar a pessoa do Álvaro 
Zócchio como patrono dos 
Técnicos em Segurança do 
Trabalho, título esse aceito 
pela comunidade dos TST e 
aprovado por seus familia-
res, aos quais consultamos e 
de quem recebemos apoio e 
autorização para uso de sua 
imagem e obras na pessoa 
de sua filha mais velha Maria 
Inês Zocchio. 
   Ines, em seu discurso des-
creveu a emoção da família, 
seus irmãos João Alberto e 
Maria Alice, netos, bisnetos e 
agregados ao que ela cha-
mou de “justíssima homena- 

 

 
Antonio Paulo Rossi 

TOP 30 - Espírito Santo 
 

gem”. Afirmou em sua apre-
sentação que “se ele se tor-
nou um profissional de des-
taque na sua categoria, não 
foi só pela sua capacidade e 
conhecimento, mas acima de 
tudo por ele ter sido um 
grande ser humano, um le-
gado de exemplo positivo, 
construtivo para todos nós”. 
   Na sequência do evento, 
nessa primeira parte, houve 
uma série de depoimentos de 
profissionais contemporâne-
os de Zocchio, que corrobo-
raram em ratificar Álvaro co-
mo Patrono dos TSTs. A-
presentarem-se em depoi-
mento o TST Armando Henri-
que, o TST Milton Perez, TST 
Jefferson Ariosi, TST Sidnei 
Sitero e TST Juvenal Rodri-
gues. 
   Com a palavra o mestre de 
cerimônia, Claudemir Mar-
tins, comentou da sua satis-
fação em, com quinze anos 
de profissão, estar conviven-
do com a história da área, 
por  meio  dos  profissionais 

 

27 de Novembro Premiado pela Anatest 
 

 

Mudança de 
hábitos contribui 
para longevidade 

saudável 
Norminha 653, 09/12/2021 
   Segundo matéria publicada 
pela Veja, novos estudos 
mostram o quanto os hábitos 
saudáveis são fundamentais 
para manter a saúde mental 
distante de transtornos como 
depressão e ansiedade, qua-
dros que também se torna-
ram mais rotineiros durante a 
pandemia. 
   Pesquisadores da Universi-
dade de Melbourne, na Aus-
trália, revelaram como a ali-
mentação saudável pode 
contribuir para melhorar os 
sintomas depressivos. Um 
determinado grupo de pes-
soas, com diagnóstico de de-
pressão de moderada a gra-
ve, tiveram a dieta alterada e 
ingeriram mais vegetais e 
frutas e menos comidas in-
dustrializadas e carnes ver-
melhas. Pesquisa identificou 
uma melhora nas alterações 
de humor e ansiedade. 
   Outro estudo, feito pela U-
niversidade de Medicina de 
Tóquio e publicado na revista 
científica Nature, apontou 
que a atividade física fre-
quente pode diminuir signifi-
cativamente as chances de 
depressão em idosos. Depois 
de dois anos monitorando 
quase 1.500 pessoas com 
mais de 65 anos sem histó-
rico de transtorno mental, os 
cientistas descobriram que 
os sedentários tinham quase 
duas vezes mais chances de 
desenvolver depressão do 
que quem tinha a prática re-
gular de exercícios. 
   E uma terceira pesquisa, da 
Universidade de Columbia, 
nos Estados Unidos, acompa-
nhou os hábitos noturnos de 
10 mil adultos americanos e 
concluiu que pessoas com 
insônia apresentam maior 
risco de desenvolver depres-
são depois de um ano, ainda 
que não haja nenhum trans-
torno mental previamente 
diagnosticado.N Revista Cipa 

 
Adriana Aparecida Machado 

TOP DESTAQUE - Paraná 
 

“Jurássicos”, como é o caso 
do  TST  Armando  Henrique, 
“que estagiou durante a 
Santa Ceia” brincou Martins. 
Afirmando seu apreço e res-
peito ao que hoje já repre-
senta a Anatest com seus 
membros e Diretoria, deu 
continuidade as atividades. 
cedendo-me a palavra para 
que pudesse discorrer sobre 
a segunda parte do evento. 
   O momento especial da se-
gunda parte do evento foi de-
cidido em reunião de direto-
ria da Anatest. Precisávamos 
buscar pelo país os profissio-
nais que de forma anônima 
realizavam trabalhos fantás-
ticos, belos trabalhos, mara-
vilhosos, mas que ficavam no 
ostracismo, guardados em 
suas empresas e não eram 
divulgados. Decidiu-se então 
que fossemos buscar esses 
profissionais pelo país en-
contrando tanto capacidade 
como capacitação, que é o 
que se queria dentro da Ana-
test. Pessoas com compe-
tência para poder divulgar 
aos demais profissionais de 
segurança a facilidade na in-
trodução e divulgação do sis-
tema de segurança e saúde 
no trabalho. Com isso criou-
se os Técnicos Destaques 
Estaduais e o prêmio Álvaro 
Zocchio, que para surpresa 
de todos a sigla formou a pa-
lavra PAZ. Esse prêmio é re-
almente a paz que e almeja 
frente aos distúrbios e confli-
tos que existem na área téc-
nica. A Anatest acredita que 
todo profissional tem como 
contribuir com os demais, 
criando uma atmosfera cal-
ma de desenvolvimento e 
crescimento. 
   Soube-se então que esses 
não eram quaisquer profis-
sionais. Seriam profissionais 
TOP. Os melhores entre os 
melhores. Para se conseguir 
identificar esses profissio-
nais é que se adotou a clas-
sificação em TOP Destaque, 
profissionais com menos de 
dez anos de atuação mas 
com ações relevantes; TOP 
10, profissionais com até 19 
anos  de  atuação  que  mais  

 
Lucivaldo Serra Coelho 

TOP 10 - Maranhão 
Parabéns a todos! 

 

atendesse aos 13 critérios 
formulados no anexo do re-
gulamento; TOP 30, profis-
sionais com 30 ao mais anos 
de atuação que mais aten-
desse aos 13 critérios formu-
lados no anexo do regula-
mento. 
   Para essa primeira edição 
do Prêmio Álvaro Zocchio op-
tou-se em avaliar os 34 Des-
taques Estaduais, conside-
rando-se principalmente 
tempo de atividade e realiza-
ções. Participaram dessa es-
colha a Comissão Julgadora 
cujas conclusões foram rati-
ficadas pela Diretoria Execu-
tiva da entidade. Dessa for-
ma chegou-se aos quatro 
profissionais TOP do ano de 
2021. São eles: 
   TOP DESTAQUE 2021 
   Adriana Aparecida Macha-
do Paraná; 
   TOP 10 
   Lucivaldo Serra Coelho do 
Maranhão; 
   TOP 20 
   Rivaleno Sales de Andrade 
de Sergipe; 
   TOP 30 
   Antonio Paulo Rossi do Es-
pírito Santo. 
   Com esse resultado deu-se 
por encerrada a premiação 
2021 e cada um dos agra-
ciados receberá um certifica-
do especial alusivo a con-
quista TST TOP – Prêmio PAZ 
2021.   
   Após a cerimônia oficial de 
outorga das premiações se-
guiu-se uma série de vídeos 
enaltecendo aos ganhadores 
e outros com as principais 
lives realizadas pela Anatest, 
dentre as mais de 50, reali-
zadas em 2021. 

N 
Fábio de Toledo Piza 

Secretário Geral 

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://revistacipa.com.br/mudanca-de-habitos-contribui-para-longevidade-saudavel/
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Norminha 653, 09/12/2021 
       Foi publicada no dia 6 de 
dezembro, a Nota Técnica 
SEI nº 51363/2021/ME com 
esclarecimentos acerca da 
transição entre o PPRA (Pro-
grama de Prevenção a Riscos 
Ambientais) da NR 9 e o PGR 
(Programa de Gerenciamento 
de Risco) da NR 01. O docu-
mento foi produzido pela SIT 
(Subsecretaria de Inspeção 
do Trabalho), por meio da 
Coordenação-Geral de Segu-
rança e Saúde no Trabalho e 
da Coordenação de Normati-
zação e Registro e assinada 
pelo Subsecretário de Inspe-
ção do Trabalho Romulo Ma-
chado e Silva 
   Os novos textos destas 
normas entrarão em vigor no 
dia 3 de janeiro de 2022, 
quando as organizações de-
verão implementar o GRO 
(Gerenciamento de Riscos O-
cupacionais) e elaborar seu 
respectivo PGR, podendo uti-
lizar as informações que 
constam no seu PPRA para 
estruturar o Programa de Ge-
renciamento de Risco, con-
forme detalhado na Nota 
Técnica. Em outubro deste 
ano, durante o 4º Congresso 
Brasileiro de Saúde e Segu-
rança do Trabalho, promovi-
do pela Revista Proteção, o 
Auditor-Fiscal do Trabalho 
Luiz Carlos Lumbreras Rocha 
já havia adiantado durante a 
sua apresentação que a SIT 
iria divulgar esse documento 
para esclarecer e orientar os 
profissionais de SST nesta 
transição entre o PPRA e o 
PGR. 
   MUDANÇAS 
   A Nota Técnica traz infor-
mações sobre as principais 
diferenças entre o PGR e o 
PPRA, o processo de transi-
ção entre os programas, al-
guns pontos importantes do 
PPRA, como ficará a avalia-
ção de risco ocupacional, 
quem irá elaborar e assinar o 
PGR, entre outros tópicos. O 
texto publica também tabe-
las que orientam os pontos 
semelhantes e que podem 
ser aproveitados da NR 9 pa- 
ra os levantamentos a serem 
desenvolvidos pela NR 01. 
Reforça que o PPRA nunca 
teve prazo de validade de um 
ano, já que era um programa. 
O mesmo acontece com o 
PGR. O que existia, e no novo 
programa vai continuar exis-
tindo, é a necessidade de 
uma avaliação global: “a no-
va NR 01 estabelece que o 
PGR deve ser um processo 
contínuo, a ser revisto a cada 
dois anos ou quando da ocor- 
rência  das  seguintes  situa-  

Nota Técnica esclarece transição entre o PPRA e o PGR 
ções: implementação das 
medidas de prevenção; após 
modificações nas tecnolo-
gias, ambientes, processos, 
condições, procedimentos e 
organização do trabalho que 
impliquem em novos riscos 
ou modifiquem os riscos e-
xistentes; quando identifica-
das inadequações, insufici-
ências ou ineficácias das me 
didas de prevenção; na ocor-
rência de acidentes ou doen-
ças relacionadas ao trabalho, 
e quando houver mudança 
nos requisitos legais aplicá-
veis”. 
   Mas fica claro na nota que 
o PPRA não poderá substituir 
o PGR: 

“AS ORGANIZAÇÕES NÃO 
PODERÃO MANTER O PPRA 
EM SUBSTITUIÇÃO AO PGR, 

DEVENDO 
NECESSARIAMENTE PASSAR 
SUAS INFORMAÇÕES PARA 

O PGR”. 
   O documento de 13 pági-
nas destaca também que o 
Programa não tem finalidade 
previdenciária. “O PGR não 
substituirá o Laudo Técnico 
das Condições Ambientais do 
Trabalho (LTCAT) ou o Perfil 
Profissiográfico Previdenciá-
rio (PPP), pois são docu-
mentos com finalidades dife-
rentes e regulamentações 
distintas”. O GRO/PGR deve 
ser utilizado para fins de pre-
venção e gerenciamento dos 
riscos ocupacionais. 
   Uma polêmica antiga sem-
pre foi quem pode assinar o 
PPRA. A Nota Técnica desta-
ca que a definição de quem 
será o responsável pelo PGR 
será a própria empresa. Ela é 
quem define o responsável 
pelo programa independente 
da sua formação ou cargo. 
   NORMAS 
   De acordo com a NT, a 
gestão de riscos ocupacio-
nais  inserida  na revisão  da 
NR 01 possibilita um avanço 
na Segurança e Saúde no 
Trabalho no Brasil, não só 
porque abrange todos os pe-
rigos e riscos da organiza-
ção, mas porque prevê a sis-
tematização do processo de 
identificação desses perigos, 
da avaliação dos riscos e do 
estabelecimento de medidas 
de prevenção articulado com 
ações de saúde e, adicional-
mente, da análise de aciden-
tes e da preparação para res-
posta a emergência, repre- 
sentando uma abordagem 
integradora do processo de 
Gerenciamento de Riscos O-
cupacionais alinhada às me-
lhores práticas mundiais. 
   Destaca-se que a NR 01 foi 
atualizada  para que  o resul- 
 

tado de todo o processo de 
Gerenciamento de Riscos O-
cupacionais esteja contem-
plado num PGR, o qual, em 
função da estruturação nor-
mativa, adota uma aborda-
gem PDCA (Plan, Do, Check 
and Act), utilizada nos sis-
temas de gestão de seguran-
ça e saúde ocupacional, 
compulsórios ou voluntários. 
As alterações promovidas 
nas NR 01 e NR 09 confi- 
guram mudança de sistema-
tica para o Gerenciamento de 
Riscos em face dos procedi-
mentos até então adotados 
pelo PPRA da NR 9 ainda em 
vigor. 
  DIFERENÇA PPRA E GRO 
  Ainda conforme a Nota Téc-
nica, o PPRA foi estabelecido 
visando à preservação da sa-
úde e da integridade dos tra-
balhadores, por meio da an-
tecipação, reconhecimento, 
avaliação e consequente 
controle da ocorrência de ris-
cos ambientais existentes ou 
que venham a existir no am-
biente de trabalho, tendo em 
consideração a proteção do 
meio ambiente e dos recur- 

sos naturais.  No entanto, o 
PPRA considera como riscos 
ocupacionais apenas os ris-
cos ambientais, ou seja, os 
agentes físicos, químicos e 
biológicos existentes nos 
ambientes de trabalho que, 
em função de sua natureza, 
concentração ou intensidade 
e tempo de exposição, são 
capazes de causar danos à 
saúde do trabalhador. 
   Já o GRO alcança todos os 
perigos e consequentes ris-
cos ocupacionais existentes 
na organização, como os re-
lacionados aos agentes físi-
cos, químicos e biológicos, 
aos fatores ergonômicos e 
aos riscos de acidentes (cho-
que elétrico, queda de altura, 
superfície escorregadia, a-
queles relacionados a uso de 
ferramentas e materiais 
etc.), além de estabelecer a 
sistematização dos proces-
sos de identificação de peri-
gos, avaliação e controle dos 
riscos ocupacionais articula-
do com ações de saúde, a-
nálise de acidentes e de pre-
paração para resposta a e-
mergências, dentre outros 
requisitos legais. Os proces-
sos obrigatórios do GRO são 
materializados no documen-
to denominado PGR, com-
posto pelo Inventário de Ris-
cos Ocupacionais e pelo Pla-
no de Ação. Além desses do-
cumentos, outras informa-
ções documentadas são ne-
cessárias para o atendimen-
to  à  norma,  como  exemplo:   

 
relatório de análise de aci-
dentes e doenças do traba-
lho. 
   Confira aqui, a Nota Técni-
ca completa. 

N 
Proteção    

novo coronavírus. 
   “O texto merece ser aper-
feiçoado, no sentido de ade-
quar sua vocação inicial para 
ser transformada em norma 
jurídica temporária em uma 
lei perene que abranja situ-
ações como a ora vivida em 
razão da pandemia de Covid-
19”, explicou. 
   O texto aprovado altera a 
Lei de Vigilância Epidemioló-
gica para garantir prioridade 
às categorias de segurança e 
de saúde no acesso a equi-
pamento de proteção indivi-
dual, vacinação, e exames de  

detecção. A proposta deter-
mina que os gastos para a 
proteção à saúde desses 
profissionais não estarão su-
jeitos ao teto constitucional e 
estabelece multa para em-
presas privadas que descum 
prirem a determinação. 
   Tramitação 
   A proposta ainda será ana-
lisada, em caráter conclusi-
vo, pelas comissões de Se-
guridade Social e Família; de 
Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 

N Proteção 
 

 

Norminha 653, 09/12/2021 
Fonte: Agência Câmara de 
Notícias 
     A Comissão de Segurança 
Pública da Câmara dos De-
putados aprovou projeto de 
lei que garante prioridade em 
testes, vacinas e equipamen-
tos de segurança para pro-
fissionais de segurança pú-
blica e de saúde pública em 
caso de epidemia ou pande-
mia. 
   A medida está prevista no 
substitutivo do deputado Cel-
so Russomanno (Republica-
nos-SP) ao Projeto de Lei 
1158/20, do deputado Capi-
tão Augusto (PL-SP). Russo-
mano decidiu criar uma polí-
tica voltada para qualquer e-
mergência sanitária enquan-
to o projeto original estava 
voltado  para a  pandemia do  

Comissão aprova prioridade para profissionais de saúde 
e segurança em vacinação e EPIs 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.kaefy.com.br/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-notas-tecnicas/sei_me-19774091-nota-tecnica.pdf/view
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-notas-tecnicas/sei_me-19774091-nota-tecnica.pdf/view
https://protecao.com.br/destaque/nota-tecnica-esclarece-transicao-entre-o-ppra-e-o-pgr/
https://protecao.com.br/leis-sst/noticias-legislacao-sst/comissao-aprova-prioridade-para-profissionais-de-saude-e-seguranca-em-vacinacao-e-epis/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 653, 09/12/2021 
*Por Giordania R. Tavares 
  Pela primeira vez encontra-
mos quatro gerações convi-
vendo juntas no mercado de 
trabalho - ou, pelo menos, 
deveríamos. Isso porque, a 
cultura corporativa exige es-
tagiários com experiência, 
mas descarta profissionais 
com conhecimento de sobra. 
O filme “O Senhor Estagiá-
rio”, com Robert De Niro, se 
tornou um clássico sobre es-
te assunto. Nele, o viúvo Ben 
Whittaker, de 70 anos, está 
tentando voltar ao mercado 
de trabalho e começa como 
estagiário sênior em um site 
de moda. O tema ganhou 
destaque em 2015, quando 
foi lançado, e gerou iniciati-
vas para formar equipes 
mais plurais. Por aqui, equi-
pes heterogêneas sempre fo-
ram a regra e, por isso, po-
demos testemunhar seus be-
nefícios.  
   A troca intergeracional é 
muito rica. O jovem chega 
sabendo tudo (ou quase) so-
bre o mundo tecnológico e a-
quilo que ainda não sabe, 
descobre rápido, na veloci-
dade de um clique. Já os pro-
fissionais com mais idade 
trazem o conhecimento que 
não está disponível online, o 
olhar certeiro de quem cole-
ciona experiências. Há outro 
aspecto importante nesta e-
quação: o fator humano. 
Conforme a medicina avança 
e a expectativa de vida au-
menta, é injusto colocar pro-
fissionais com mais de 50 
anos na zona “velho demais 
para recomeçar, novo de-
mais para aposentadoria". É 
preciso permitir que aprovei-
tem a vida sendo útil. Na mi-
nha família, por exemplo, te-
nho uma tia de 74 anos, fun-
cionária pública, super ativa 
e feliz. 
   A questão não é privilegiar 
uma ou outra geração. A per-
gunta que coloco é: por que 
excluir quando podemos tirar 
o melhor de cada uma? Os 
Baby Boomers, nascidos en-
tre 1945 e 1964, buscam es-
tabilidade e, em troca, ofe-
recem um alto comprometi-
mento com as empresas. A 
geração X (1964 e 1980) 
passou pela máquina de es-
crever,  pelo  computador de 

De portas abertas aos 
profissionais 50+ 

 

Bombeiro Militar x Bombeiro Civil x Brigada de Incêndio 
Norminha 653, 09/12/2021 

 
               Em 1856 o então imperador 
D. Pedro II decretou a formação do Cor-
po de Bombeiros da Corte na então ca-
pital do Brasil, o Rio de Janeiro, esse 
sistema evoluiu com as décadas para o 
que conhecemos hoje, em verdade os 
Bombeiros Militares são policiais em 
função da segurança pública a serviço 
do Estado. Infelizmente o Corpos de 
Bombeiros Militares estão presentes em 
uma parcela muito pequena das cida-
des do país, o que abriu espaço para os 
serviços voluntários e municipais. Aten-
dimento pré-hospitalar desde os anos 
80, o foco em atendimentos de emer-
gências, resgate e salvamento e que to-
da parte de atendimento médico de ur-
gência saia do Resgate do Corpo de 
Bombeiros e fique a cargo do SAMU. Es-
te é o Bombeiro Militar. 
   Conhecido também como Bombeiro 
Industrial surgiu desde os anos 60 pela 
necessidade de as empresas terem um 
profissional que fosse Bombeiro, garan-
tindo tanto a prevenção quanto o com-
bate a incêndios. O Bombeiro Militar não 
poderia prestar esse tipo de serviço por 
ser um funcionário público, as empre-
sas traziam peritos internacionais para 
treinarem equipe de profissionais con-
tratados como Bombeiros Industriais, 
recebendo certificados com o título 
“Combate a Incêndio Industrial”. Obser-
vem que não havia o nome “Bombeiro”. 
Com o passar dos tempos, já havia 
consciência e o conhecimento de que o 
Bombeiro Profissional Civil deveria atuar 
mais na prevenção que propriamente na 
situação emergencial, de acordo com o 
entendimento por parte da gestão para 
o próprio bem das empresas. NBR 14 
608-Bombeiro Profissional Civil. 
   Brigada de Incêndio é um grupo de 
trabalhadores voluntários, treinados pa-
ra atuarem como Brigadistas para atua-
rem conforme NBR 14276 da Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas (AB 
NT) prevenindo incêndio através de téc- 

Bombeiro Militar

Bombeiro 
Profissional Civil

Brigada de Incêndio

nicas de comportamentais ou comba-
tendo os princípios de incêndio e até 
prestando primeiros socorros. 
   Bombeiros Profissionais Civis nas or-
ganizações contemplam redução na a-
pólice de seguro incêndio, assim como 
membros da Brigada de Incêndio con-
forme exigência do Atestado de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros (AVCB), São 
Paulo. 
   Em São Paulo, a Legislação de In-
cêndio é uma das mais ampla de todo o 
país, em função de detalhes técnicos 
direcionados para a área de prevenção 
e, acredito, pela experiência sofrida nes-
ta área de incêndio desde o incêndio no 
edifício Joelma (1974), Andraus (1972), 
Edifício Grande Avenida (1981), o prédio 
da CESP (1987), o Shopping de Osasco, 
queda da aeronave da TAM em Congo-
nhas (2007). Observem que a tragédia 
na Boate de Santa Maria em 2013 não 
teria ocorrido com tantas mortes se a 
Legislação fosse aplicada severamente. 
   Recentemente, estive presente no Pri-
meiro Encontro Nacional do Grupo Espe-
cial de Bombeiros Civis (GBC), exata-
mente em 05.12.2012, último domingo, 
no Plenário da Câmara Municipal de São 
Bernardo do Campo, quando a casa es-
tava lotada, com plateia em pé para ou-
vir, ver, cumprimentar os colegas da á-
rea de incêndio, reafirmar os conheci-
mentos e saber dos avanços das leis, 
quando o colega Cristiano Vargas, mes-
tre de cerimônia e depois palestrante 
nos apresentou a bancada e em seguida 
palestrou para os presentes, deixando 
uma mensagem forte de que nós, como 
Bombeiros Profissionais Civis somos 
prevencionistas, diferentemente dos 
Bombeiros Militares e não dependemos 
deles para respostas imediatas neces-
sárias. 
   Diante desta situação, lembrei-me de 
ter acompanhado em 22.10.2021, a Au-
diência Pública da Comissão de Traba-
lho, Administração e Serviços Público da 
Câmara dos Deputados, quando não 
houve aprovação da mudança de no-
menclatura do “Bombeiro Profissional 
Civil” para “Brigadista Profissional” co-
mo queriam os militares oficiais, ale-
gando possível confusão pela sociedade 
do Bombeiro Militar com Bombeiro Pro-
fissional Civil. Soubemos mais tarde que  

a alegação não era essa, até porque 
houve desprezo público pelo trabalho da 
Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT) em relação as Normas Téc-
nicas. 
   Observamos que a única referência 
de norma técnica nesta área foi o currí-
culo estabelecido na ABNT NBR 14608-
Bombeiro Profissional Civil, que é citada 
em diversos e inúmeros regulamentos e 
leis nos Estados. A ABNT NBR 14608 
não se trata especificamente de forma-
ção ou qualificação profissional, mas 
sim de requisitos técnicos para o provi-
mento, atribuições, procedimentos e 
capacitação de profissionais que podem 
prestar serviços contratados diretos e 
indiretos dentro das divisões de ocupa-
ções, instalações e edificações residen-
ciais, comerciais e industriais nos seto-
res privado e público. 
   Jorge Alexandre Alves, especialista 
em Emergências e Coordenador da Co-
missão de Estudos de Planos e Equipes 
de Emergências do CB-24, o Projeto AB 
NT NBR 16.877:2020 – Qualificação 
Profissional de Bombeiro Civil – Requi-
sitos e Procedimentos, foi desenvolvido 
durante dois anos pela Comissão de Es-
tudos de Planos e Equipes de Emergên-
cias do CB-24 (Comitê Brasileiro Contra 
Incêndio), diante da necessidade de es-
tabelecer requisitos pra a avaliação de 
competências profissionais dos bom-
beiros profissionais civis, com vistas à 
qualificação de pessoas para atuarem 
nesta ocupação no setor de segurança, 
prevenção e controle de incêndios e e-
mergências correlacionadas e criar ba-
ses para o sistema brasileiro de avalia-
ção da conformidade dos profissionais 
de segurança e proteção contra incên-
dio e emergências. 
   Nota: Contribuição intelectual do cole-
ga Aparecido da Cruz, (Bombeiro Civil 
no Brasil, editora Virtual Books, 2ª revis-
ta e ampliada). Muito honrado pela par-
ceria na integração. 
   Bombeiro Profissional Civil e Brigadis-
tas de Incêndio são suporte prático para 
o Técnico de Segurança do Trabalho, 
Engenheiro de Segurança e Médico do 
Trabalho. N 

Jorge Gomes 
Especialista em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho 

 

mesa e hoje convive bem 
com os smartphones e do-
mina todos os procedimen-
tos independente da tecnolo-
gia. Os Millennials (1980 – 
1994) nos ensinaram que 
mudar é positivo e que cabe 
às empresas cuidarem do 
bem-estar dos colaborado-
res. Já a geração Z, que en-
tra agora na equipe, traz 
questionamentos que ape-
nas os nativos digitais pode-
riam nos fazer. São disrupti-
vos, engajados e os únicos 
que sabem explicar o que é 
“Cringe”. 
Divulgue sua empresa aqui 
na Norminha e ajude-nos a 

manter nossa missão 
Whats 18 99765-2705 

   Hoje, à frente da Rayflex, 
com uma equipe composta 
por estagiários sem experi-
ência e profissionais com 
mais anos de mercado do 
que os jovens de idade, não 
me sinto obrigada a saber tu-
do porque estou cercada por 
especialistas com destaque 
em suas áreas de atuação e 
dispostos a contribuir comigo 
diariamente.  Conto com 
pessoas acima dos 50 anos 
me assessorando e apren-
dendo junto comigo e a meta 
para 2022 é que 5% dos co-
laboradores da Rayflex este-
jam nessa faixa etária. Acre-
dito na gestão mista e, quan-
to mais diferenças, melhor. 
Há mais de 30 anos a Rayflex 
oferece portas rápidas ao 
mercado e, por isso mesmo, 
nós as mantemos abertas 
para homens, mulheres, jo-
vens, experientes, os quais 
todos são bem-vindos. 

 
   Diretora da Rayflex, Gior-
da-nia R. Tavares é graduada 
em administração pela UNI 
CID, com especialização pela 
Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Com mais de 20 
anos de experiência no mer-
cado de portas industriais e 
equipamentos de doca, foi 
responsável por tornar a Ray-
flex expoente de mercado no 
Brasil e na América Latina. 

N 
  

Norminha 653, 09/12/2021 
     A 2ª Semana Capacita SIT 
acontece desde 6 a 10 de de-
zembro com transmissão pe-
lo canal da Enit no YouTube. 
No último dia, ocorre o en-
cerramento da Canpat 2021 
(Campanha Nacional de Pre-
venção de Acidentes do Tra-
balho). O tema deste ano é 
“Segurança e Saúde no Tra-
balho um valor para o Brasil”, 
e os subtemas são qualidade 
de vida para os trabalhado-
res, competitividade para as 
empresas e valor para a so-
ciedade. 

   Os encontros serão trans-
mitidos das 9h às 11h. 
   Hoje 09/12, as apresen-
tações tratarão de SST e 
eSocial. Por fim, em 10/12, 
ocorrerá o Encerramento da 
Canpat 2021. 
   09/12 - 9h às 11h - SST e 
o eSocial: Acidentalidade no 
Brasil - AFT João Paulo Reis 
(CGSST/SIT); Eventos de SST 
no eSocial - Orion Oliveira 
(Secretaria da Previdência/ 
MTP); Informações da CAN 
PAT - AFT José Almeida Jr. 
(SIT). Assista pelo link. 
   10/12 - 9h às 11h – Avalia- 

2ª Semana Capacita SIT encerra Canpat 2021 
Atividades ocorrem entre 6 e 10 de dezembro pelo canal da Enit no YouTube. Dá tempo para ver hoje (9/12) e amanhã (10/12) 

ção e Encerramento da Can 
pat 2021; Planejamento da 
Inspeção do Trabalho em SS 
T para 2022 - AFT Julie Tei-
xeira (CFIP/CGSST/SIT); 
Campanha Nacional de Pre-
venção  de Acidentes do Tra- 

balho - AFT José de Almeida 
Jr. (SIT); Dia Nacional de Se-
gurança e Saúde no Trabalho 
- AFT José de Almeida Jr. 
(SIT); Mensagem da SIT - AFT 
Romulo Machado e Silva (SI 
T). Assista pelo link. N 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=ES-JmyzA5g8
https://www.youtube.com/watch?v=Z578NvJw8RE
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Igualdade de gêneros em cargos de liderança nas 
empresas já é uma realidade 

Norminha 653, 09/12/2021 
      Pesquisa global realizada 
pela plataforma LinkedIn 
mostra que muito ainda pre-
cisa ser batalhado para que 
se atinja a almejada igual-
dade de gêneros. As mulhe-
res ainda são minoria em to-
das as faixas salariais e hie-
rárquicas. Mas algumas em-
presas já mostram resulta-
dos ao adotar uma presença 
massiva de mulheres em 
cargos de gestão. É o caso da 
ADP, líder mundial em solu-
ções de gestão de folha de 
pagamento. Na empresa, 
mais de 50% dos cargos de 
liderança são ocupados por 
mulheres. 
   “Não se trata de priorizar o 
sexo feminino quando da 
contratação. Mas se reco-
nhecer a excelência daque-
les currículos que nos che-
gam. Diversos levantamen-
tos mostram que as mulhe-
res estudam e se capacitam 
mais. Assim, nada mais justo 
do que elas serem maioria 
entre nossa alta gestão”, ex-
plica Mariane Guerra, vice-
presidente de Recursos Hu-
manos da ADP na América 
Latina. 
   Mariane tem razão. De a-
cordo com números do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), 23,5% das 
mulheres com mais de 25 a-
nos possuem ensino supe-
rior. Entre os homens o per-
centual é de 20,7%. Outro le-
vantamento, da consultoria 
Expertise Educação, mostra 
que 56% dos alunos de pós-
graduação na área de admi-
nistração e negócios são mu-
lheres. 
   Um exemplo dessa dedica-
ção é Michelle Kaplan, que li-
dera um time de Gerentes 
Comerciais na ADP desde 
2019. Com  passagens ante- 

riores por grandes empresas 
como o Grupo Michael Page, 
Adecco, Agência Estado e 
Thomson Reuters, possui es-
pecialização em Gestão de 
Pessoas, além de ter morado 
por sete meses em Londres, 
onde concluiu o curso de Bu- 
siness Management na LSBF 
(London School of Business 
and Finance). “Não acredito 
que tenha tido um único fator 
decisivo para que eu me tor- 

nasse líder com apenas 25 
anos e permanecesse nessa 
posição até hoje. Penso que 
tenha sido por uma junção de 
fatores, que incluem compe-
tências técnicas e comporta-
mentais. Além disso, acredi-
to que ética e credibilidade 
são mandatórios para se o-
cupar um cargo de liderança. 
Resiliência é fundamental 
para lidar com as mudanças, 
inerentes ao ambiente cor-
porativo. Temos visto um au-
mento do número de  mulhe-
res na liderança e, natural-
mente, é algo muito positivo. 
Esse equilíbrio é saudável e 
gera inovação. Enxergo as 
mulheres com bastante apti-
dão para gerenciar diferentes 
projetos, times e não à toa 
elas vêm provando ao mer-
cado que é possível conciliar 
carreira com maternidade ou 
projetos pessoais, por exem- 

plo”, opina. 
   Outro exemplo dessa con-
quista da liderança feminina 
na ADP é Gisele Mantovani, 
executiva com mais de 22 
anos de experiência em em-
presas de tecnologia. Gisele 
tem formação em Comunica-
ção Social e Marketing, além 
de pós-graduação e MBA em 
Marketing de Serviços. Des-
de 2018, atua como gerente 
de operações de vendas para  

 
Muito embora ainda seja uma exceção, há casos de empresas que possuem mais mulheres 

que homens em cargos de gestão 

a América Latina. Gisele en-
tende que a barra da merito-
cracia é, em geral, mais e-
levada para as mulheres. “E, 
em grande parte, nós, mu-
lheres, somos quem a colo-
camos tão alta. Tive muita 
sorte de, durante minha tra-
jetória profissional, ter traba-
lhado em empresas que se 
preocupam com a igualdade 
de gêneros e investiram em 
programas para o empodera-
mento feminino. Ao longo da 
minha carreira de liderança, 
essa combinação de entre-
gar resultados, ter me posi-
cionado e aceitado novos de-
safios aliada a ter excelentes 
líderes me tornaram a mu-
lher na liderança que sou ho-
je”, opina. 
   Vivência parecida possui 
Renata Souza. Formada em 
Administração de Empresas 
com pós-graduação em Ges-
tão empresarial, iniciou sua 
carreira vendendo voltas de 
bicicleta no bairro. “Estudei, 
me capacitei, venci barrei-
ras. Sou da geração dos 
‘nãos’. Foram esses ‘nãos’ 
que me fizeram ser e querer 
mais. Entendo que a lide-
rança é instintiva. Mas, so-
mada à resiliência e energia, 
temos todo o potencial e ca-
pacidade para nos conduzir-
mos ao sucesso, conta Rena-
ta, há 10 anos atuando na 
ADP. Hoje ela é gerente de 
vendas. 
   Já Maeve Zanetti, líder de 
equipe de Inside Sales da 
ADP na América Latina, en-
tende que o fator decisivo 
para  se tornar  uma líder  foi  

certamente as parcerias  es-
tabelecidas com outras mu-
lheres durante sua trajetória 
profissional. “Pessoas incrí-
veis e despretensiosas que 
em momentos distintos me 
impulsionaram, ao identificar 
oportunidades de carreira e 
articularam para que eu fos-
se considerada como a me-
lhor opção, como acredita-
vam”, analisa. Maeve ainda 
reforça  que a  rede de cone- 

xão entre as mulheres é uma 
poderosa ferramenta de ala-
vancagem. “Hoje me sinto 
em posição de retribuir. É o 
que busco em cada interação 
que tenho com outras mulhe-
res, quando me questiono se 
elas estão na posição ideal e 
se há algo que eu possa fa-
zer”, enfatiza a profissional, 
com mais de 20 anos de ex-
periência na área comercial. 
   Pesquisa aponta que o 
Brasil ainda tem um longo 
caminho a percorrer na bus-
ca por igualdade de gêneros 
   O Fórum Econômico Mun-
dial publicou, em março, seu 
Relatório Global de Gênero. 
De acordo com o levanta-
mento, a diferença entre ho-
mens e mulheres no tocante 
à igualdade no mundo cor-
porativo só será resolvida na 
região da América Latina e 
do Caribe daqui a 69 anos, 
levando em conta o ritmo a-
tual de mudanças. 
   Entre 156 países pesquisa-
dos, o Brasil ocupa a posição 
93ª no ranking de igualdade 
de gêneros. Entre os 26 paí-
ses da América Latina que 
participaram do levantamen-
to, o Brasil ficou em 25º lu-
gar. 
   Algumas áreas da socie-
dade estão mais avançadas 
do que outras. Ainda há pou-
cas mulheres na política, por 
exemplo. Elas representam 
15,2% do total de parlamen-
tares. Por outro lado, na área 
de saúde, a paridade de gê-
nero foi alcançada em quase 
todos os níveis de ensino 
(98%). N  

Normas aplicadas a prensas 
e similares 

 

Norminha 653, 09/12/2021 
         Você sabia que a NR 12 
possui um anexo voltado pa-
ra a regulamentação de 
prensas e similares? Aqui es-
tamos falando sobre o Anexo 
VIII, que inicialmente nos traz 
a definição de prensas: 
   Prensas são máquinas uti-
lizadas na conformação e 
corte de materiais diversos, 
utilizando ferramentas, nas 
quais o movimento do marte-
lo - punção - é proveniente 
de um sistema hidráulico ou 
pneumático - cilindro hidráu-
lico ou pneumático, ou de um 
sistema mecânico, em que o 
movimento rotativo se trans-
forma em linear por meio de 
sistemas de bielas, manive-
las, conjunto de alavancas ou 
fusos. 
   Ainda de acordo com o a-
nexo, essas máquinas e si-
milares podem ser classifi-
cadas em diversas catego-
rias, entre elas: 
   - mecânicas excêntricas 
de engate por chaveta ou a-
coplamento equivalente; 
   - mecânicas excêntricas 
com freio-embreagem; 
   - de fricção com aciona-
mento por fuso; 
   - servoacionadas; 
   - hidráulicas; 
   - hidropneumáticas; 
   - guilhotinas, tesouras e ci-
salhadoras; 
   - dobradeiras; 
   - dispositivos hidráulicos e/ 
ou pneumáticos; 

 

   - recalcadoras; 
   - martelos de forjamento; 
   - prensas enfardadeiras. 
   Nesse contexto, é impor-
tante nos atentarmos ao item 
9.2 do Anexo VIII, que proíbe 
a importação, fabricação, co-
mercialização, leilão, locação 
e cessão a qualquer título de 
prensas mecânicas excêntri-
cas e similares com acopla-
mento para descida do mar-
telo por meio de engate por 
chaveta ou similar, novas ou 
usadas, em todo o território 
nacional. 
   Porém vale ressaltar que, 
apesar das proibições acima, 
seu uso é permitido desde 
que as máquinas em questão 
sigam as determinações a-
baixo: 
   a) enclausuramento com 
proteções fixas e, havendo 
necessidade de troca fre-
quente de ferramentas, com 
proteções móveis dotadas de 
intertravamento com blo-
queio, de modo a permitir a 
abertura somente após a pa-
rada total dos movimentos de 
risco, ou 
   b) operação somente com 
ferramentas fechadas. 
   Ou seja, quem já possui 
prensas e similares envolvi-
dos em sua produção precisa 
adequá-las para seguir as 
medidas de segurança, as-
sim evitando acidentes com 
os operadores e paradas de 
emergência. N 

Schmersal Brasil 

 

http://www.norminha.net.br/
https://nr12.schmersal.com.br/pagina.php?t=normas_aplicadas_a_prensas_e_similares&utm_campaign=emkt_-_blog_1_dezembro21&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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BRF dispõe de 30 mil hectares de floresta 
plantada para produção de energia renovável 

Norminha 653, 09/12/2021 
         A BRF dispõe de 30 mil 
hectares de florestas planta-
das – com árvores como pi-
nus e eucalipto – em 192 fa-
zendas nos estados de Goiás, 
Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Per-
nambuco, Paraná, Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina, 
que servem de fonte de e-
nergia para as suas unida-
des, informou a companhia. 
   A produção dessas áreas é 
utilizada em caldeiras de di-
ferentes unidades fabris da 
BRF. Dentro do consumo to-
tal de energia para abastecer 
as caldeiras nas 35 unidades 
produtivas da companhia no 
Brasil em 2020, que contem-
plam o uso de combustíveis 
e eletricidade, 91,1% foram 
provenientes de fontes reno-
váveis, segundo a empresa. 
   Essa fonte de energia reno-
vável auxilia ainda na regu-
lação climática, com a dimi-
nuição da temperatura local, 
fixação de CO2 (gás carbô-
nico, um dos causadores do 
efeito estufa) e na conser-
vação da biodiversidade e 
dos ecossistemas. 

 

 

 
Árvores como pinus e eucalipto estão em 192 

fazendas em 8 estados 

   O  Plano  BRF de Sustenta-
bilidade reforça o compro-
misso com o uso prioritário 
dessas fontes de energia e 
prevê, até 2030, ampliar pa-
ra 50% a energia elétrica au-
toproduzida pela companhia 
a partir de fontes renováveis 
e limpas. 
   “Na BRF, temos a grande 
responsabilidade de utilizar a 
energia de forma eficiente e 
responsável. O consumo de 
energia é acompanhado dia-
riamente pelas nossas equi-
pes de eficiência energética, 
que monitoram, tratam des-
vios pontuais e propõem pla-
nos de ação se preciso. Em 
2020, mantivemos o uso 
prioritário de fontes renová-  

veis em nossa matriz ener-
gética”, disse a diretora de 
Sustentabilidade da BRF, 
Mariana Modesto, em nota. 
   O uso de energia de fontes 
renováveis e limpas, como e-
ólica e solar, é uma das fren-
tes prioritárias do compro-
misso da BRF de se tornar 
net zero até 2040. Recen-
temente, a companhia fe-
chou parceria com a AES pa-
ra a construção de um par-
que eólico, e com a holding 
brasileira Pontoon, para a 
criação de um complexo de 
energia solar. Com os dois 
projetos será possível garan-
tir a energia necessária para 
atender dois terços das ne-
cessidades das unidades no 
Brasil. 
   "O Sistema de Excelência 
Operacional da BRF inclui o 
Elemento de Eficiência Ener-
gética, que padroniza as o-
perações quanto ao uso de 
energia, água e usado como 
base no Programa de Boas 
Práticas Operacionais”, com-
plementou a executiva. N 

Carnetec 

Nova NR-7 garante PCMSO voltado para a gestão 
de saúde do trabalhador 

 

 

Norminha 653, 09/12/2021 
     O texto da nova NR-7, que 
deve entrar em vigor em 3 de 
janeiro de 2022, busca ga-
rantir que as ações do Pro-
grama de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) 
sejam desenvolvidas de ma-
neira harmônica com as de-
mais normas regulamenta-
doras e que o programa seja 
voltado de maneira mais efe-
tiva para a gestão da saúde 
do trabalhador, observando 
as seguintes diretrizes: 
   - rastrear e detectar preco-
cemente os agravos à saúde 
relacionados ao trabalho; 
   - detectar possíveis expo-
sições excessivas a agentes 
nocivos ocupacionais; 
   - definir a aptidão de cada 
empregado para exercer 
suas funções ou tarefas de-
terminadas; 
   - subsidiar a implantação e 
o monitoramento da eficácia 
das medidas de prevenção a-
dotadas na organização; 
   - subsidiar análises epide- 

miológicas e estatísticas so-
bre os agravos à saúde e sua 
relação com os riscos ocupa-
cionais; 
   - subsidiar decisões sobre 
o afastamento de emprega-
dos de situações de trabalho 
que possam comprometer 
sua saúde; 
   - subsidiar a emissão de 
notificações de agravos rela-
cionados ao trabalho, de a-
cordo com a regulamentação 
pertinente; 
   - subsidiar o encaminha-
mento de empregados à Pre-
vidência Social; 
   - acompanhar de forma di-
ferenciada o empregado cujo 
estado de saúde possa ser 
especialmente afetado pelos 
riscos ocupacionais; 
   - subsidiar a Previdência 
Social nas ações de reabili-
tação profissional; 
   - subsidiar ações de rea-
daptação profissional; 
   - controlar da imunização 
ativa dos empregados, rela-
cionada  a  riscos  ocupacio- 

 
Nova NR 7 

nais, sempre que houver re-
comendação do Ministério da 
Saúde. N 
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Principais profissões que requerem hidratação o ano todo 
Norminha 653, 09/12/2021 
     É claro que a hidratação é 
importante para qualquer 
profissional. No entanto, há 
alguns trabalhos que exigem 
muito mais do organismo 
que apenas ter uma garrafa 
com água por perto. 
   Em algumas funções e am-
bientes, no entanto, a hidra-
tação representa um desafio 
significativo, bem como uma 
preocupação com a seguran-
ça, e não estamos falando a-
penas do verão. 
   Conheça as principais pro-
fissões que requerem hidra-
tação o ano todo e veja se 
você faz parte desse grupo: 
   Petróleo, Gás ou Indústria 
Química 
   Você não pisará em uma 
plataforma de petróleo ou 
gás sem primeiro vestir as 
camadas de equipamento de 
proteção individual necessá-
rias — e elas são muitas. 
 Em alguns casos, há um ris-
co maior de atmosferas infla-
máveis que tornam necessá-
rios EPIs resistentes ao fogo, 
bem como luvas, botas, ca-
pacetes, óculos e outros e-
quipamentos. 
   Todas essas camadas for-
mam um conjunto muito 
quente. Em um dia quente, 
então, não demora muito pa-
ra superaquecer vestindo tu-
do isso. Adicione ainda o fato 
de que muitas tarefas em 
plataformas e indústrias quí-
micas envolvem muitas es-
cadas, tubulações e vasos 
quentes, além de serem ati-
vidades fisicamente exigen-
tes. 
   Construção civil 
   Existem dois fatores que 
tornam a hidratação um de-
safio para os trabalhadores 
da construção civil: normal-
mente não há muita sombra  
 

Norminha 653, 09/12/2021 
    A Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT pu-
blicou recentemente a NBR 
ISO 22568 que trata dos re-
quisitos e métodos de en-
saios para biqueiras e palmi-
lhas de calçados de seguran-
ça. Inicialmente estão em vi-
gor a parte 1, biqueiras me-
tálicas, a parte 2, que trata 
de biqueiras não metálicas, e 
a parte 3, sobre palmilhas 
metálicas. Já a parte 4 que 
trata de palmilhas não metá-
licas, segundo o engenheiro 
químico, Marcelo Lauxen, in-
tegrante da Comissão Brasi-
leira 32 (CB-32) da ABNT, es-
tá em fase de revisão e deve 
ser  publicada em dezembro,  

disponível e muitos dos ma-
teriais que usam emitem ca-
lor. 
   Muitos profissionais da 
construção civil costumam 
estar atentos à carga de ma-
terial que carregam. Eles 
tentam minimizar a quanti-
dade de coisas que precisam 
levar para cima e para baixo 
na escada ao longo do dia de 
trabalho. Não só para que 
possam ter uma carga mais 
leve e fazer menos viagens, 
mas também para eliminar o 
máximo de riscos de trope-
ços e acidentes possíveis. 
   Infelizmente, garrafas de 
água e bebidas com eletro-
litos muitas vezes não fazem 
parte dessa lista. Às vezes, 
esses itens são deixados no 
caminhão ou galpão em vez 
de estarem por perto. 
   Trabalho em pavimentação 
   Manter-se hidratado ao fa-
zer este tipo de trabalho pode 
ser um desafio devido a todo 
o calor envolvido para a rea-
lização das atividades. 
   As pavimentadoras de as-
falto trabalham com material 
que é espalhado em alta 
temperatura (por volta de 
180°C). O calor que sobe da 
mistura espalhada cria um 
microclima quente ao redor 
do maquinário, onde os tra-
balhadores precisam realizar 
suas tarefas. 
   Combine isso com o uso de 
EPIs e você pode ter, inclu-
sive, condições de sufoca-
mento. 
   Fundições 
   Esse é um ambiente exces-
sivamente quente por si só, 
sem contar as horas de tra-
balho árduo que os funcioná-
rios têm de fazer. 
   Perigos de calor em torno 
de fornos e moldes exigem 
que um EPI específico seja  
 

para posteriormente adotá-la 
também como ABNT. 
   Lauxen, que também é su-
pervisor técnico do Labora-
tório Físico Mecânico e do 
Laboratório EPI Calçado do 
IBTeC, explica que a norma 
que avaliava as biqueiras e 
palmilhas para segurança 
dos EPIs era a BS EN 12568: 
2010. “Mas, por muito tem-
po, membros da União Euro-
peia questionaram os requi-
sitos principalmente das pal-
milhas não metálicas resis-
tentes ao perfuro, dizendo 
que ocorriam muitos aciden-
tes com estas palmilhas”, 
lembra. “Então foi levada pa-
ra discussão e a norma foi 
revisada  e transformada em  

usado o tempo todo. Consi-
derando a alta temperatura 
ambiente, esse é um cenário 
de alto potencial de desidra-
tação e estresse por calor. 
   Soldagem 
   Em termos de fatores de 
calor, a soldagem preenche 
todas as condições: EPI pe-
sado, múltiplas fontes de ca-
lor, espaços confinados e ca-
lor ambiental. 
 Os soldadores precisam tra-
balhar sob algumas das con-
dições mais extremas que e-
xistem. Eles podem se en-
contrar em um espaço mi-
núsculo e apertado, suspen-
sos na lateral de uma es-
trutura ou mesmo nas pro-
fundezas da água. 
   Se a economia de carga é 
importante para a construção 
civil, é duplamente importan-
te para os soldadores, então, 
eles nem sempre têm uma 
bebida à mão. Suas chances 
de uma pausa para beber á-
gua podem ser poucas e dis-
tantes entre si, por isso eles 
precisarão de planejamento 
extra para evitar o estresse 
causado pelo calor. 
   Cozinhas Comerciais 
   As cozinhas podem ficar 
extremamente quentes em 
qualquer época do ano, e 
quem trabalha em uma tem 
que aprender a lidar com o 
calor. 
   A água geralmente está 
disponível  para  os trabalha- 
 

ISO, sendo o número dela 22 
568 e dividida por compo-
nente, sendo ISO 22568-1 
biqueiras metálicas, 22568-
2 biqueiras não metálicas, 
22568-3 palmilhas metálicas 
e 22568-4 palmilhas não 
metálicas e publicadas em 
2019 no exterior”. 
Após publicada lá fora, a nor-
ma foi traduzida e adequada 
no CB-32 (Comitê Brasileiro 
de Equipamentos de Prote-
ção Individual – EPI) para a 
realidade brasileira. Mas 
Lauxen lembra que as nor-
mas de certificação dos cal-
çados (ABNT NBR ISO 20345, 
20346 e 20347:2015) ainda 
chamam BS EN 12568:2010. 
“Agora,  essas normas estão  

 
Não é só nas indústrias que temos altas temperaturas! 

dores da cozinha, mas a hi-
dratação ainda pode ser ne-
gligenciada. O exemplo mais 
extremo provavelmente são 
os food trucks. Eles geral-
mente têm apenas um pe-
queno ventilador elétrico pa-
ra resfriá-los, poucas pausas 
durante um turno e muitos 
eletrodomésticos ao seu re-
dor. 
   Quando os clientes estão 
constantemente fazendo fila, 
os cozinheiros e chefs preci-
sam dedicar um tempo cons-
cientemente para repor os 
líquidos e manter a hidrata-
ção. 
   A importância de usar EPIs 
adequados 
   Independente da sua pro-
fissão, se você trabalha ex-
posto ao calor excessivo, 
precisa ir além de apenas 
beber água de vez em quan-
do. 
   Repor eletrólitos, ter pau-
sas de descanso em um lu-
gar mais ameno e contar 
com Equipamentos de Prote-
ção Individual de qualidade 
são essenciais para garantir 
a sua saúde e segurança. 
   Por isso, na hora de es-
colher seus EPIs não abra 
mão de escolher um equipa-
mento que tenha sido testa-
do, possua o CA (Certificado 
de Aprovação) e tenha pro-
cedência. N 

Pedro Bezerra 
SUPREMA 

Calçados de segurança ganham novas normas ABNT ISO 
sendo revisadas e começa-
rão a chamar ABNT NBR ISO 
22568 de biqueiras e palmi-
lhas, passando a ser efetiva-
mente utilizadas”. 
ABNT NBR ISO 22568-1 – 
Protetores de pernas e pés – 
Requisitos e métodos de en-
saios para componentes de 
calçados – Parte 1: Biqueiras 
metálicas 
ABNT NBR ISO 22568-2 - 
Parte 2: Biqueiras não metá-
licas 
ABNT NBR ISO 22568-3 
Parte 3: Palmilhas metálicas 
resistentes à perfuração 
   As normas estão disponí-
veis para compra no site AB 
NT Catálogo. 

N 

 

Pif Paf Alimentos é premiada 
por boas práticas em 

voluntariado corporativo 
Norminha 653, 09/12/2021 
 A Pif Paf Alimentos conquis-
tou a Placa Bronze do Prêmio 
CMVC de boas práticas em 
voluntariado 2021: Conexões 
que Inspiram, promovido pe-
lo Comitê Mineiro de Volun-
tariado Corporativo. 
   O case premiado foi o pro-
jeto Fundação Mendes Costa 
(FMC), instituição sem fins 
lucrativos criada há 27 anos 
com o objetivo de coordenar 
as ações de responsabilida-
de social do grupo. 
   Desde sua fundação, a en-
tidade desenvolve diversos 
programas, a fim de "promo-
ver o empoderamento social 
e melhorar a qualidade de vi-
da de milhares de pessoas, 
especialmente nos municí-
pios em que a Pif Paf está in-
serida". 
  Entre 2020 e 2021, teve co-
mo principal foco contribuir 
para minimizar os impactos 
da pandemia do novo coro-
navírus, por meio do forta-
lecimento do programa de 
voluntariado (Pif Paf Solidá-
ria), inclusive com projetos a 
distância, em um primeiro 
momento, além de apoiar o 
Plano de Contingência da 
companhia relacionado à co-
vid-19. 
   “A solidariedade e a res-
ponsabilidade social são im-
portantes diretrizes do nosso 
negócio e estão cada vez 
mais integradas à cultura or-
ganizacional. Por meio delas, 
buscamos um futuro susten-
tável”, disse em nota Maria 
Paula Simão Brancatelli, vi-
ce-presidente de Gente, Ges-
tão e Sustentabilidade. 
   Ela observou que, com a 
pandemia, a instituição pre-
cisou se reinventar para con-
seguir manter sua atuação, 
mas nenhum programa foi 
interrompido, e outros novos 
foram criados. O Pif Paf Soli-
dária – que estimula os cola-
boradores a doar seu tempo 
para fazer o bem, ao liberá-
los do trabalho, durante qua-
tro horas mensais, para a prá 
tica da cidadania e da solida- 

riedade - é um dos desta-
ques. Atualmente, soma + de 
1,7 mil voluntários, cerca de 
130 instituições atendidas 
por, aproximadamente, 370 
ações realizadas. Ao todo, 
mais de 30 mil pessoas fo-
ram beneficiadas pelo pro-
grama. 
 Há, ainda, iniciativas de pro-
moção da educação, da cul-
tura e dos esportes, contri-
buindo para o desenvolvi-
mento local. Por exemplo, a 
fundação mantém a Escola 
Maria Adelaide Mendes Cos-
ta, localizada dentro de duas 
unidades da Pif Paf, que já 
formou, gratuitamente, mais 
de 1,1 mil profissionais nos 
ensinos fundamental e mé-
dio e em curso de informá-
tica. São colaboradores da 
empresa que não tinham tido 
a chance de concluir os es-
tudos. 
   Também acolhe centenas 
de crianças e jovens em si-
tuação de vulnerabilidade 
social, com o Projeto Cidadão 
do Futuro. Até hoje, foram 
mais de 600 atendimentos. 
   Em 2021, a FMC criou o 
Programa Inspirar, uma inici-
ativa de orientação solidária, 
que promove o desenvolvi-
mento de jovens em início de 
carreira, por meio de orien-
tações e experiências com-
partilhadas por colaborado-
res voluntários. 
   A premiação 
   Em sua primeira edição, o 
Prêmio CMVC pretende reco-
nhecer e valorizar os esfor-
ços em prol das boas práti-
cas de voluntariado corpora-
tivo, que, graças ao envolvi-
mento de pessoas com dife-
rentes conhecimentos e vi-
vências, estimulam a solida-
riedade. Foi idealizado pela C 
DM (Cooperação para o De-
senvolvimento e Morada Hu-
mana), ONG sem fins lucrati-
vos, com 35 anos de expe-
riência na gestão de progra-
mas sociais e de voluntariado 
corporativo, com sede em BH 
(MG). O CMVC foi criado pela 
CDM há seis anos. 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://supremaluvas.com.br/profissoes-que-requerem-hidratacao/?utm_campaign=principais_profissoes_que_requerem_hidratacao_o_ano_todo&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.abntcatalogo.com.br/
https://www.abntcatalogo.com.br/
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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Mude a cultura de SST ou corra 
atrás de unicórnios 

dava com a medida, mas não 
era correto desacatar o SES 
MT na frente dos trabalha-
dores, pois iria enfraquecer o 
meu setor. 
   – Ou seja, era algo que ele 
tinha enraizado como sendo 
correto e que foi estabelecido 
antes dele chegar no Brasil. 
Passei por outras situações 
similares nessa mesma em-
presa e percebi que era cul-
tural. 
   – E a minha resposta, pro-
fessor? 
   – Tudo bem, meu filho. Já 
vou caminhar para a moral 
da história. Acho que ficou 
claro que as ações dessa 
empresa e, lógico, de toda 
empresa, tem uma influência 
cultural, mas ao invés de 
chegar aqui lhe falando uma 
fórmula mágica com cinco 
passos que irão fazer com 
que a cultura da sua empresa 
mude de um dia para o outro, 
prefiro lhe dizer que essa 
mudança é paulatina e de-
mora anos. Isso, claro, caso 
a Segurança do Trabalho se-
ja um valor, principalmente 
para os seus gestores. Ou 
seja, para conseguirmos em-
presas com trabalhadores 
que considerem a SST como 
prioridade, é preciso apoio e 
bom exemplo de cima para 
abaixo. 
   – Entretanto, se dermos 
uma olhada rápida no nosso 
entorno vamos verificar facil-
mente que o principal valor 
apreciado na sociedade é o 
desenvolvimento financeiro e 
a qualquer custo, a conse-
quência é que em muitas si-
tuações esse foco financeiro 
acaba batendo de frente com 
algumas ações de Segurança 
do Trabalho (principalmente 
porque boa parte dos pro-
fissionais da prevenção nem 
tentam utilizar argumentos 
de perdas financeiras por fal-
ta de investimento no nosso 
setor), como consequência 
fica difícil acreditar que va-
mos conseguir mudanças 
culturais amplas apenas com 
ações localizadas. 
   – Obrigado, professor. De-
pois dessa conversa só tenho 
mais uma pergunta: Unicór-
nio come alfafa ou algodão 
doce? N 
*Originalmente publicado na 

Revista Proteção 
É editado pelo professor 

Mário Sobral Jr, que é 
Mestre, engenheiro de 

Segurança do Trabalho, 
especialização em Higiene 

Ocupacional e Ergonomia e 
Editor do Jornal Segurito. 

Fake News e o Ambiente Corporativo 
Norminha 653, 09/12/2021 
Artigo por *Patricia Punder, 
advogada e CEO da Punder 
Advogados 
   O tema “fake News” nunca 
esteve tão em voga como a-
gora. Devido a toda questão 
da pandemia, as pessoas a-
cessaram as redes sociais 
como nunca antes visto. A-
lém disso, o crescimento dos 
negócios digitais será um ca-
minho sem volta. Hoje, não 
precisamos mais sair de ca-
sa para fazer supermercado, 
comprar remédios ou enco-
mendar comida. Basta um 
“click” e já temos empresas 
provendo tais serviços. 
   Apesar das facilidades ob-
tidas, temos que pensar que 
quando uma empresa entre-
ga para um colaborador um 
celular corporativo obrigato-
riamente existem regras a 
serem cumpridas. Toda uma 
etiqueta corporativa por de-
trás deste instrumento de 
trabalho. O mesmo vale para 
o WhatsApp utilizado pelos  

Covid-19: ANAMT alerta para o risco 
de festas de fim de ano e carnaval 

Norminha 653, 09/12/2021 
A ANAMT divulgou uma nota 
alertando sobre os riscos da 
realização de festas de fim 
de ano e carnaval no com-
bate à Covid-19. O texto, as-
sinado pela presidente Dra. 
Rosylane Rocha e diretora de 
Ética e Defesa Profissional, 
Dra. Walneia Moreira, explica 
que, apesar do avanço da va-
cinação pelo país, a pande-
mia não está totalmente 
controlada. O texto na íntegra 
está disponível abaixo: 
   ANAMT alerta para risco de 
aglomerações no fim de ano 
e carnaval 
   Considerando todas as difi-
culdades e perdas vivencia-
das em período recente e 
considerando que, infeliz-
mente, a COVID-19 não está 
controlada em virtude das 
novas variantes; 
   E diante da proximidade de 
datas que tradicionalmente 
provocam aglomerações, co-
mo fim de ano e carnaval, a 
Associação Nacional de Me-
dicina do Trabalho – ANAMT 
vem a público alertar os ges- 
tores públicos estaduais e 
municipais: 
• A Pandemia não está to-
talmente controlada e já a-
presenta uma nova variante 
(Ômicron) em território brasi-
leiro. 
• O avanço da vacinação 
possibilitou que o Brasil me-
lhorasse seus indicadores, 
mas até o momento não sa-
bemos exatamente como se-
rá o comportamento dessa 

colaboradores para conver-
sar com clientes, fornecedo-
res e até colegas de trabalho. 
   O celular corporativo não i-
senta o colaborador de res-
ponsabilidade. Ao revés, de-
fine uma série de responsa-
bilidades para os mesmos, 
além de uma postura ética e 
educada quando utiliza do 
mesmo.  Então,  como ficam 
os grupos de WhatsApp cor-
porativos? Muitas empresas 
e colaboradores confundem 
este instrumento para enviar 
mensagens motivacionais, 
opiniões futebolísticas, fotos 
da família, dentre outras in-
formações. 
   Sinto muito informar aos 
que acreditam que a liber-
dade de expressão seria um 
direito absoluto que o mesmo 
é relativo. Não pode o cola-
borador utilizar de um instru-
mento de trabalho para divul-
gar fatos inverídicos ou “fake 
News”. Trata-se de uma prá-
tica não aceitável e que pode 
gerar consequências para os  
 

bemos exatamente como se-
rá o comportamento dessa 
nova variante em relação aos 
indivíduos vacinados. 
• Embora a média móvel de 
óbitos, que ultrapassou 3 mil 
em abril de 2020, esteja há 
30 dias abaixo de 300, isso 
ainda significa que há cente-
nas de óbitos diários por CO 
VID-19, e atualmente a mé-
dia de novos casos da doen-
ça ultrapassa a marca de 9 
mil infectados por dia. 
• Após 20 meses de pan-
demia, médicos, enfermeiros 
e demais trabalhadores da 
saúde não têm mais condi-
ções físicas e nem emocio-
nais para darem suporte e 
atendimento à população e 
hospitais de campanha fo-
ram desativados. 
• As medidas de prevenção 
não farmacológicas conheci-
das são o distanciamento so-
cial e o uso de máscaras, o 
que é incompatível com as 
festas de final de ano e car-
naval. 
• A população está sofrendo 
com traumas vários oriundos 
da Pandemia. 
- É inadmissível que gestores 
públicos realizem ou autori-
zem a realização de festas 
públicas de final de ano e 
carnaval. 
• A crise econômica é uma 
realidade mundial. 
Dra. Rosylane Mercês Rocha 

Presidente da ANAMT 
N 

colaboradores que assim o 
fizerem e para as empresas 
também. 
   Muitos podem argumentar 
que o mundo ficou chato e 
que perdemos o espaço para 
sermos sociáveis. Existem 
formas de ser educado e so-
ciável no WhatsApp corpora-
tivo, sem confundir o mesmo 
com o grupo   de amigos  ou 
familiares do WhatsApp pes-
soal do colaborador. Não que 
seja ético a disseminação da 
“fake News” por este canal 
também. Quando falamos de 
um instrumento de trabalho, 
fornecido pelo empregador, o 
colaborador deve encarar o 
uso com integridade, educa-
ção e para propósitos especí-
ficos, tais como, se comuni-
car com potenciais clientes 
ou cientes. O fim seria eco-
nômico de trazer novos ne-
gócios ou manter os já exis-
tentes. 

   Agora, o que deve fazer 
uma empresa que descobre 
que seu colaborador tem dis-
seminado “fake news” usan-
do o celular corporativo? O 
primeiro ato seria envolver o 
Departamento de Complian-
ce, com o objetivo de aber-
tura de uma investigação in-
terna. Concluída a investiga-
ção, cabe ao Comitê de Ética 
da empresa concordar com a 
recomendação do Departa-
mento de Compliance ou, até 
sugerir um incremento ou 
não da penalização. 
   Imagine a situação da Alta 
Liderança de uma empresa 
ao receber o contato tele-
fônico de um cliente recla-
mando que seu colaborador 
tem espalhado notícias fal-
sas, via WhatsApp corpora-
tivo, sobre questões relacio-
nadas as vacinas, política ou 
outros temas que fazem par-
te dos noticiários brasileiro 
ou internacional, mas de for-
ma distorcida. A empresa 
não só poderá perder um cli-
ente, como também poderá 
sofrer um potencial abalo re-
putacional caso isso venha a 
ser descoberto pelas mídias 
ou imprensa. 
   Preventivamente, os pro-
gramas de Compliance po-
dem ajudar e muito. Treina-
mentos sobre como os fun-
cionários devem utilizar as 
redes sociais e WhatsApp 
são muito importantes e de-
vem ser reforçadas sempre. 
A implementação de uma po- 
 
 
 
 
 
 
 
 

lítica atualizada de uso de e-
quipamentos corporativos 
também deve ser publicada e 
comunicada para todos os 
colaboradores. Ademais, 
Compliance pode ajudar dis-
seminando conteúdos aos 
colaboradores em uma cam-
panha interna de conscienti-
zação sobre como usar cor-
retamente o WhatsApp cor-
porativo. 
   Agora, sem o exemplo da 
Alta Liderança em relação a 
agir corretamente no uso do 
WhatsApp corporativo qual-
quer iniciativa de Compliance 
vai por água a baixo. Se o 
CEO e diretores de uma em-
presa são os que utilizam de 
forma inadequada os equipa-
mentos corporativos e disse-
minam “fake News” através 
dos mesmos, estamos diante 
de uma cultura antiética e 
que fatalmente sofrerá con-
sequências brevemente, seja 
da Justiça ou por meio do 
próprio mercado. 
   Sendo assim, cabe aqui 
trazer parte de uma música 
do Jorge Ben Jor que acre-
dito ser aplicável a este tipo 
de situação: “cautela e caldo 
de galinha, não fazem mal a 
ninguém”. A recomendação 
sempre será no sentido de 
pensar antes de agir e apurar 
se o compartilhamento é a-
dequado ao mundo corpora-
tivo ou não.  Na dúvida, todo 
o colaborador pode usar os 
canais disponibilizados pela 
empresa, seja por meio de 
seu líder, Compliance ou Re-
cursos Humanos. 

 
Patricia Punder, advogada é 
compliance officer com ex-
periência internacional. Pro-
fessora de Compliance no 
pós-MBA da USFSCAR e LEC 
– Legal Ethics and Com-
pliance (SP). Uma das auto-
ras do “Manual de Com-
pliance”, lançado pela LEC 
em 2019 e Compliance – a-
lém do Manual 2020. N 
 

 

 

Norminha 653, 09/12/2021 
*Mário Sobral Jr 
         – Professor, tenho uma 
pergunta que se o senhor 
souber responder irá salvar a 
minha vida e a de muitos ou-
tros profissionais de SST. 
   – Pois antes de você fazer 
a sua pergunta vou citar uma 
frase que uma amiga sempre 
usa: “Crie unicórnios, mas 
não crie expectativas”. 
   – Poxa, professor! Entendi 
o recado, mas vou perguntar 
assim mesmo: Como pode-
mos fazer os trabalhadores 
seguirem as normas de Se-
gurança do Trabalho? 
   – Pense em algo difícil! Já 
vá comprando a fazenda pa-
ra depois passar a correr a-
trás dos unicórnios. De qual-
quer forma vou tentar res-
ponder. 
   – Vou dar um exemplo que 
aconteceu comigo, que tal-
vez ajude: Eu trabalhei em 
uma empresa multinacional 
que lógico tinha seus pro-
blemas de Segurança do Tra-
balho, mas muita coisa dava 
certo pelos valores dos ges-
tores. Em uma determinada 
situação o SESMT queria es-
tabelecer a obrigatoriedade 
do uso de óculos de proteção 
em um determinado setor, 
mas o gerente achava que 
poderia trazer um impacto 
negativo na produção. 
   – Qual a relação com a mi-
nha pergunta? 
   – Calma, criança agoniada! 
Eu aqui no maior esforço pa-
ra contar uma historinha para 
facilitar o entendimento e vo-
cê interrompe com a sua im-
paciência. 
   – Desculpe, professor. Vou 
aguardar. Mas já comprei 
meu chapéu de cowboy e a 
corda para ir atrás dos uni-
córnios. 
   – Ok, engraçadinho. Mas 
como eu estava falando, o 
gerente de produção, que 
havia acabado de chegar da 
França, não havia gostado da 
regra e tinha total poder polí-
tico para passar por cima de 
mim e estabelecer as regras 
que achasse mais adequa-
das, mas quando fomos para 
o setor para conversar com 
os trabalhadores ele me apo-
iou e disse que era impor-
tante seguirmos o procedi-
mento, no entanto, ao sair do 
setor ele tentou novamente 
me convencer a mudar de i- 
deia. Perguntei para ele por 
que não falou nada no setor, 
quando estávamos com os 
trabalhadores. Ele respondeu 
que era óbvio que não concor 

http://www.norminha.net.br/
https://www.anamt.org.br/portal/2021/12/04/covid-19-anamt-alerta-para-o-risco-de-festas-de-fim-de-ano-e-carnaval/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 09/12 - Norminha - Nº 653 - 09/12/2021 - 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 653 - 09/12/2021 - Fim da Página 09/12 

Norminha 653, 09/12/2021 
        Nos primeiros meses de 
2021, os índices de infecta-
dos e óbitos por Covid-19 no 
Brasil voltaram a crescer de 
forma alarmante. Com isso, 
houve um aumento conside-
rável na busca, no Google, 
por termos como PFF2. 
   Logo, a procura por esse 
EPI voltou a crescer. Afinal, 
embora muita gente saiba 
que o respirador PFF2 tradi-
cionalmente é mais voltado 
para atividades do setor in-
dustrial, também não se po-
de negar que a sua eficiência  

   O projeto foi iniciado em 
2019 e, no mesmo ano, a 
RCE já conquistou um espa-
ço entre as melhores empre-
sas participantes. Em 2020, 
a empresa seguiu para a pre-
miação dos melhores entre 
os parceiros da Energisa, 
mas o evento de premiação 
acabou não acontecendo em 
razão da pandemia. 
   Agora, a RCE se consagra 
em nível nacional, entre as 
três principais empresas do 
ramo; e com o primeiro na 
Região Sul-Sudeste. A em-
presa genuinamente itapi-
rense atua há mais de 22 a-
nos no segmento de presta-
ção de serviços de constru-
ção e manutenção em redes 
de distribuição elétrica. 
   Atualmente, a RCE está 
presente em mais de 300 
municípios nos estados de 
São Paulo, Minas Gerais e 
Mato Grosso, e tem parcerias 
com as maiores empresas do 
mercado nacional do setor. 
   Fundada no dia 02 de mar-
ço de 2000, no município de 
Itapira, a 20 anos a RCE é re-
ferência no segmento de 
prestação de serviços de 
construção  e  manutenção 

preciso ficar atento ao uso 
deste EPI. 
   Máscara de pano ou PFF2 
sem válvula? 
   De acordo com os estudi-
osos, as máscaras de pano, 
geralmente são feitas de te-
cido, algodão e poliéster. 
Elas não têm o mesmo ajuste 
das fibras entre si das cha-
madas PFF2 e nem contêm 
filtros especiais para a fil-
tração de partículas muito 
pequenas. 
   Assim, as máscaras PFF2 
têm uma capacidade de fil-
tração de 95% das partículas  

 
A empresa RCE – Renascer Construções Elétricas, sediada em Itapira, venceu o prêmio 
Sinergisa 2021, um dos mais prestigiados reconhecimentos no ramo de prestação de 

serviços no setor elétrico no Brasil 

 
Presente em mais de 300 municípios, RCE Construções 

Elétricas vence prêmio Sinergisa 2021 

que estão no ar, enquanto as 
de pano, quando bem-feitas, 
com camada dupla ou tripla 
e bem justas ao contorno do 
rosto, têm uma capacidade 
de filtração de até 30%. 
   No entanto, vale lembrar 
que nem todo respirador PF 
F2 deve ser utilizado contra a 
Covid-19. O EPI é projetado 
para evitar a inalação de fuli-
gem, fumaça e cinzas, por e-
xemplo. 
   O que significa PFF? 
   A sigla PFF significa Peça 
Facial Filtrante. No Brasil, e-
xistem 3 modelos de respira- 

RCE Construções Elétricas vence prêmio 
Sinergisa, um dos mais prestigiados do Brasil 

ca, nariz e queixo. 
    Máscara PFF2 sem válvula 
ou com válvula? 
   Embora o modelo de respi-
rador PFF2 sem válvula seja 
mais popular, existe também a 
versão deste EPI com válvula. 
E, mesmo que isso pareça a-
penas um detalhe, faz toda a 
diferença no uso deste equi-
pamento. 
   O fato é que a máscara PFF2 
com válvula facilita a respi-
ração, evitando que se crie um 
acúmulo de umidade dentro 
do EPI. Assim, ela é muito útil 
para atividades com exposi-
ção a poeiras, por exemplo. 
   Já a máscara PFF2 sem vál-
vula é mais indicada para ati-
vidades em ambientes com a 
presença de agentes biológi-
cos, como vírus e bactérias, 
uma vez que a válvula permi-
tiria a passagem desses agen-
tes pelo respirador. N 

SUPREMA AIR 

 

em rede de distribuição elé-
trica de média (MT) e baixa 
tensão (BT), desenergizada 
(Linha Morta) e energizada 
(Linha Viva), em áreas rurais 
e urbanas. 
   Hoje a RCE está presente 
nos estados de SP e MG, a-
tendendo mais de 260 muni-
cípios, com sede em Itapira e 
unidades em Campinas, Ita-
tiba, Jundiaí, Sorocaba, Ara-
çatuba, São José do Rio Pre-
to, Lins, Bauru, Botucatu, 
Marília, Presidente Prudente, 
Assis, Catanduva, Bragança 
Paulista e Poços de Caldas. 
   Atuando em vários seg-
mentos do setor elétrico, ho-
je a RCE dispõe de uma forte 
equipe com mais 1000 cola-
boradores  altamente  qualifi- 
 

Máscara PFF2 sem válvula: você sabe quando usar? 

Norminha 653, 09/12/2021 
   A empresa RCE – Renascer 
Construções Elétricas, sedia-
da em Itapira/SP, venceu o 
prêmio Sinergisa 2021, um 
dos mais prestigiados reco-
nhecimentos no ramo de 
prestação de serviços no se-
tor elétrico no Brasil. 
   A premiação aconteceu de 
maneira remota no dia 9 de 
novembro e concedeu à RCE 
a primeira colocação entre as 
empresas da Região Sul-Su-
deste no ramo de prestação 
de serviços elétricos. 

 
   Além disso, a empresa ita-
pirense também faturou o 
terceiro lugar de melhor em-
presa parceira do Grupo E-
nergisa em todo o Brasil. 

 
   “Vencer o prêmio Sinergisa 
2021 mostrou que nossa 
empresa está no caminho 
certo. Meu sentimento é de 
pura gratidão, agradeço a 
Deus, aos gestores do Grupo 
Energisa e principalmente 
aos nossos mais de mil cola-
boradores, esse prêmio é 
nosso comemorou o presi-
dente da RCE, Djalma de Oli-
veira”. 
   O projeto Sinergisa faz par-
te de uma ação do Grupo E-
nergisa, destaque no ramo 
de distribuição de energia e-
létrica no país, e consiste em 
auxiliar os parceiros do grupo 
a melhorarem cada vez mais 
suas atuações dentro de pi-
lares como qualidade e pro-
dutividade, segurança do tra-
balho, cuidado com o meio-
ambiente, entre outros. 
 

cados e capacitados para a 
execução de suas funções, 
conta ainda frota própria de 
mais de 250 veículos de pe-
queno, médio e grande porte. 
Desta forma a RCE traz a 
competência e a responsabi-
lidade para cumprir seus ser-
viços e garantir a satisfação 
de seus clientes. 
 “A RCE é reconhecida no 
mercado nacional do setor e-
létrico, tendo como seu prin-
cipal pilar a Segurança do 
Trabalho, Ética e Comprome-
timento, oferecendo assim 
segurança e qualidade de 
vida aos seus colaboradores 
– Aline Zanchetta (Gerente 
de Segurança e Saúde do 
Trabalho)”. 

N 

dores: as PFF1, PFF2 e PFF3. 
As máscaras desse tipo são 
uma peça facial construída 
de de material filtrante, que 
cobre o nariz, a boca e o 
queixo. 
   Essa camada de material 
filtrante possui uma alta po-
rosidade, fazendo com que 
não haja tanta resistência ao 
respirar. 
  Qual a diferença entre más-
cara e respirador? 
   Na realidade, o termo más-
cara PFF2, embora larga-
mente utilizado, é incorreto. 
O EPI trata-se na verdade de 
um respirador. 
   O fato é que, enquanto a 
máscara não tem um ajuste 
perfeito ao rosto e permite a 
passagem de ar pelas suas 
extremidades, os respirado-
res vedam muito bem essa 
saída, encaixando-se de for-
ma a cobrir perfeitamente bo 

 
Norminha 653, 09/12/2021 
    Concerne dizer, que a reabilitação profissional é um serviço 
disponibilizado pelo próprio INSS, aos segurados, que estão 
por alguma situação incapacitados, para o trabalho, decorren-
te de acidente ou outras doenças, os meios necessários para 
a sua reeducação ou a readaptação profissional, para que o 
mesmo consiga retornar ao mercado de trabalho. 
   A Reabilitação Profissional é composta de uma equipe multi-
disciplinar: médicos, psicólogos, dentistas, assistentes so-
ciais, sociólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, encaminha-
mento para conclusão do Ensino Fundamental I e II, e em al-
guns casos até curso superior, cursos profissionalizantes, 
dentre outros. 
   Dentro do programa de reabilitação do INSS, também há a 
alternativa de solicitar o fornecimento de próteses, órteses e 
instrumentos de trabalho, auxílio transporte e auxílio alimen-
tação. 
   No final do processo de reabilitação profissional, se for cons-
tatado que existe restrição para o trabalho, deverá ainda o IN 
SS conceder Auxílio Acidente que é um benefício permanente 
que corresponde a 50% do auxílio doença. 
   Caso a reabilitação não seja realizada ou ocorra de forma in-
correta, será necessário tirar suas dúvidas com um advogado 
especialista em direito previdenciário, o qual ingressará com 
as medidas judiciais cabíveis. N 

Texto:  

⚖Assistente Jurídico: Jeferson Ferreira Da Silva 

⚖Assistente Jurídico: Vanessa Bispo Sales 
 

 
 

é muito maior do que das 
máscaras comuns. 
   O fato é que os respira-
dores PFF2 são projetadas 
para promover uma melhor 
vedação no rosto, de modo 
que o ar passe através da 
máscara que contém um e-
lemento filtrante. Isso dificul-
ta a entrada de pequenas 
partículas com um mínimo 
de 95% de eficiência de fil-
tração. 
   Daí o principal motivo da 
popularização das máscaras 
PFF2 pelo público comum e 
não só pela Indústria. Mas é  

http://www.norminha.net.br/
https://supremaluvas.com.br/supremaair/protecao-respiratoria/mascara-pff2-sem-valvula/?utm_campaign=mascara_pff2_sem_valvula_voce_sabe_quando_usar&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Mercado aquecido faz últimas 
contratações temporárias para 

atender demandas de Natal 

 
Vagas podem ser porta de entrada para uma oportunidade 

efetiva nos contratantes 
Norminha 653, 09/12/2021 
   Para quem está em busca de recolocação profissional, o fim 
do ano é um bom período. A segunda metade do ano é mar-
cada pelo aquecimento de contratações no comércio para a-
tender à grande demanda de Natal. 
   Neste ano, a Black Friday movimentou R$ 7,52 bilhões de 
reais, segundo o monitoramento da Neotrust, uma alta de 7, 
1% em comparação com 2020. E as compras tendem a 
crescer ainda mais em dezembro, afinal o Natal é a melhor 
época do ano para o varejo. 
   “O comércio, tanto físico quanto eletrônico, já se prepara 
para atender a demanda de vendas com contratações tempo-
rárias”, afirma Gabriela Mative, diretora de RH da Luandre, 
uma das maiores consultorias de RH do país. 
   A consultoria, aliás, registrou crescimento nas contratações 
de temporários em todos os segmentos atendidos -- varejo, 
indústria, logística e saúde --, no segundo semestre, reflexo 
da expansão da vacinação em todo o país e da flexibilização 
dos protocolos de distanciamento. 
   Muitos candidatos, no entanto, ainda ficam receosos em 
aceitar uma oportunidade temporária. “Orientamos que acei-
tem a vaga, pois é uma porta de entrada importante para uma 
efetivação após a sazonalidade”, explica Gabriela. 
   A Luandre tem atualmente 4.095 vagas disponíveis para o 
varejo, logística e outros segmentos. Os candidatos interessa-
dos podem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br. 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 

 
CLIQUE AQUI E VEJA TABELA DE VALORES DE PUBLICIDADE 

PARA DIVULGAR SUA EMPRESA, OU FALE CONOSCO NO 

WHATS 18 99765-2705 

 

Norminha 653, 09/12/2021 
   Ao todo foi uma semana de 
webinars com instrutores e 
graduados da universidade 
americana, em painéis que 
rodaram com temas como 
realidade virtual e aumenta-
da, consumo orientado por 
algoritmo, entre outros te-
mas ligados à tecnologia. 
   Com o evento, os alunos do 
9º ano do ensino fundamen-
tal até o 3º do ensino médio 
 
 

Conest 2021 homenageia profissionais de referência na engenharia 
Norminha 653, 09/12/2021 
Por Bruna 
Klassmann/Jornalista da 
Revista Proteção 
    Durante a programação do 
22º Congresso Nacional de 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho 2021, foram entre-
gues as honrarias aos gran-
des nomes da engenharia 
que contribuem para o cres-
cimento do setor no Brasil. 
Neste ano, foram homenage-
ados Joel Krüger, presidente 
do Confea; Ricardo Rocha de 
Oliveira, presidente do Crea-
PR; Carlos Alberto Kita Xa-
vier, presidente do Crea-SC; 
Jorge Luiz e Silva, presidente 
do Crea-ES e Miguel Corti-
ceiro Neves, presidente da 
ASVDS (Associação Verten-
tes e Desafios da Seguran-
ça). O evento ocorreu no dia 
24 de novembro. 
   O presidente do Confea a-
gradeceu a honraria recebida 
durante o congresso. “Fiquei 
muito lisonjeado e feliz. É um 
reconhecimento do carinho e 
amizade que temos com a 
Anest. É fundamental a parti-
cipação do engenheiro de se-
gurança do trabalho nesse 
evento”, afirmou Krüger. 
   O presidente do Crea-SC 
ressaltou o histórico da pró-
pria carreira. “Coordenei o 
Conest em Florianópolis, em 
2007 e só cheguei à presi-
dência do Crea-SC por causa 
da engenharia de segurança 
do trabalho. Hoje, trabalha-
mos com a missão de pensar 
no protagonismo das nossas 
profissões”, explicou Kita. 
   Já o presidente do Crea-ES 
se colocou à disposição da 
organização do Congresso e 
revelou o desejo de levar o 
Conest para o Espírito Santo 
em 2023. “Me sinto honrado 
e valorizado. Entendo que é 
uma premiação que reco-
nhece nosso trabalho, não só 
de engenharia de segurança 
do trabalho, mas das empre-
sas de todo o Brasil. Quere-
mos estar mais perto da so-
ciedade”, acrescentou Jorge  

Universidade americana premia escolas de SP e incentiva o 
mercado de trabalho de Tecnologia, Games, 3D e Aplicativos 

Community Outreach Direc-
tor, Carol Olival, ao informar 
que o evento é destinado pa-
ra quem quer conhecer mais 
o mercado de tecnologia, e 
também para quem tem dú-
vidas sobre o setor. 
 No desafio 1, Interactive Ga-
me, os alunos Leonardo Fava 
do Colégio Presbiteriano Ma-
ckenzie Internacional do 
Tamboré (SP) e Theo Agunso 
do Colégio Johann Gauss, de  

 

Luiz e Silva. Por fim, o pre-
sidente do Crea-PR ficou 
bastante emocionado e co-
memorou a realização do e-
vento no período pós-pande-
mia. “É um evento nacional, 
em formato híbrido, que es-
tamos fazendo pela primeira 
vez, de uma área que justa-
mente contribuiu muito du-
rante a pandemia. Fico feliz e 
honrado pela homenagem 
porque é um reconhecimento 
da gestão. Divido esse prê-
mio com funcionários e con-
selheiros”, finalizou Oliveira. 
   CONGRESSO 
   A ANEST (Associação Naci-
onal de Engenharia de Segu-
rança do Trabalho) promoveu 
de 24 a 26 de novembro o 
22º Congresso Nacional de 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho 2021. O evento rea-
lizado em parceria com a As-
sociação de Engenheiros de 
Segurança do Trabalho e do 
Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Para-
ná ocorreu de forma híbrida. 
Deste modo, participantes 
puderam comparecer pre-
sencialmente em Londrina/ 
PR, assim como acompanhar 
a programação de forma vir-
tual. 
   Comemorando a parceria 
deste ano com a Asengest, 
Benvenuto Gonçalves Jr. a-
firma que o formato híbrido  
 
São Paulo (SP) levaram as 
menções honrosas do Brasil. 
O destaque para o vencedor 
do desafio no Brasil foi para 
Pablo Barrionueno do Centro 
Educacional Leonardo Da 
Vinci, de Brasília (DF). 
   No desafio 2, que consistiu 
no App Design, as menções 
honrosas do Brasil ficaram 
para duas alunas do Everest 
Internacional School do Rio 
de Janeiro (RJ), Julia Cordei-
ro e Catalina Pestalardo. Já o 
vencedor do desafio no Brasil 
foi Leonardo Fava do Colégio  

 
Benvenuto Gonçalves 

Júnior, presidente da ANEST 
foi formulado após os apren-
dizados conquistados com a 
pandemia. “Aprendemos a 
nos reinventarmos em nos-
sas vidas pessoais e profis-
sionais, e com o Conest não 
foi diferente. A pandemia nos 
fez criar, ajudou a ampliar, 
popularizar as formas de nos 
comunicarmos a distância, 
disseminando conteúdos 
técnicos de alta qualidade 
que antes eram exclusivos 
aos eventos presenciais. 
Nessa 23ª edição, a forma hí- 
brida visou alcançar um pú-
blico ainda maior e os resul-
tados obtidos nos mostram 
uma tendência de manuten-
ção desse formato para os 
próximos congressos”. 
 

 
Dumont Villares, de São Pau-
lo (SP). Já o vencedor do de-
safio no Brasil foi o Daniel 
Emrish Filho do Colégio Gui-
lherme Dumont Villares, de 
São Paulo (SP). 

N 

   No primeiro dia do encon-
tro, os participantes acompa-
nharam a solenidade de a-
bertura e uma conferência 
magna que tratou dos princi-
pais pilares da carreira de 
engenheiro de Segurança do 
Trabalho. Nos dias seguin-
tes, os novos textos das NRs 
1 e 18 e o eSocial foram al-
guns assuntos abordados 
nos painéis. “Buscamos 
sempre apresentar no Co 
nest os principais assuntos 
em foco na Segurança e Saú-
de no Trabalho. Merece des-
taque especial a mesa re-
donda que tratou sobre ‘O 
panorama global da SST no 
pós-pandemia da Covid-19’, 
a qual contou com a parti-
cipação de profissionais do 
exterior apresentando suas 
visões e experiências sobre o 
tema”, completou Benve-
nuto. 
   Confira no vídeo alguns 
momentos do Conest 2021: 

N 

 

 

Presbiteriano Mackenzie In-
ternacional, do Tamboré SP. 
   No desafio 3, produção de 
um personagem 3D, os alu-
nos foram convidados a criar 
um novo super-herói e dese-
nha-lo em um software. As 
menções honrosas dessa ca-
tegoria ficaram para Rebecca 
Bessa McDonell do Colégio 
School of the Nations, de 
Brasília (DF), e para o Heitor 
Benotti do Colégio Guilherme  
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das escolas convidadas pu-
deram participar ao vivo dos 
painéis, interagir e até mes-
mo debater com os pales-
trantes. Mas não parou por 
aí. Ao decorrer da semana, 
os praticantes produziram 
um jogo interativo, um perso-
nagem 3D e um design de 
aplicativo. “Foram três desa-
fios que garantiram prêmios 
e menções honrosas aos alu-
nos  brasileiros”,  comenta a  

http://www.norminha.net.br/
https://candidato.luandre.com.br/
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
https://www.youtube.com/watch?v=iAW65T_ykEo&t=3s
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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Em SC, dirigentes rejeitam fim de pausas no 
trabalho em frigoríficos 

 
Leia mais sobre esse assunto em 

https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/em-sc-
dirigentes-rejeitam-fim-de-pausas-no-trabalho-em-

frigorificos/20211207-090559-W146 
© 2021. Todos direitos reservados a Gessulli Agribusiness. 

Este material não pode ser publicado, transmitido por 
broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização. 

Norminha 653, 09/12/2021 
    Especialistas em saúde do 
trabalhador e dirigentes sin-
dicais rejeitaram o fim das 
pausas durante o trabalho 
nos frigoríficos, como dese-
jam as grandes empresas do 
setor. A rejeição foi vocaliza-
da em audiência pública da 
Comissão de Saúde da As-
sembleia Legislativa, realiza-
da na tarde de segunda-feira 
(6), na Capital. 
  “Inegavelmente o setor me-
lhorou muito, mas só por 
conta da Norma Regulamen-
tadora Nº 36, por conta do 
freio que a NR 36 trouxe para 
o setor, por isso nos frigo-
ríficos a subnotificação é só 
de 320%, quando a média 
nacional é de 900%. (O fim 
das pausas) vai trazer o setor 
ao cenário de um exército de 
lesionados”, avaliou Roberto 
Ruiz, médico do trabalho, a-
ludindo à mudança do 25º 
para o 184º lugar do setor em 
acidentes de trabalho em 10 
anos. 
   “Os frigoríficos estão inte-
ressados em aumentar o 
tempo de produção e reduzir 
o tempo de pausa, não estão 
preocupados com a saúde do 
trabalhador. O setor está se 
preparando para aumentar 
seu lucro. Fomos um dos ú-
nicos setores que não parou 
na pandemia, com o discurso 
de que temos de alimentar o 
mundo,  mas  quantas  vidas 
ficaram no chão das fábricas, 
quantas mutilações?”, ques-
tionou Célio Dias, represen-
tante do Sindicato dos Traba-
lhadores na Indústria da Ali-
mentação de Criciúma e Re-
gião. 
   “É inoportuno discutir em 
plena pandemia uma ques-
tão tão importante, quando 
não temos condições de con-
sultar os trabalhadores. O fo-
co tem que ser a busca in-
sistente de reduzir o número 
de acidentes e doenças ocu-
pacionais. A mudança pode-
rá trazer grandes prejuízos 
para a saúde e à segurança. 
Precisaríamos de um tempo 
maior, um dos grandes pon-
tos que está sendo colocado 
é aquilo que temos de mais 
sagrado, que são as pausas”, 
ponderou Artur Bueno de Ca-
margo, presidente da Confe-
deração Nacional dos Traba- 
lhadores da Alimentação e 
Afins (CNTA). 
   “Se melhorou, então não 
tem porque mexer, porque 
quando aumenta a produção, 
aumenta o risco”, observou 
Nelson Morelli, presidente da   

 
A rejeição foi vocalizada em audiência pública da Comissão 
de Saúde da Assembleia Legislativa, realizada na tarde de 

segunda-feira (6), na Capital. 
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Confederação Brasileira De-
mocrática dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Alimenta-
ção (Contac), acrescentando 
que “as mulheres são a mai-
oria dos trabalhadores dos 
frigoríficos e as maiores víti-
mas”. 
   A posição da Vigilância Sa-
nitária 
   “Não somos contra a re-
visão, o que não achamos 
prudente é que se tenha en-
cerrado as discussões. Nes-
se período pandêmico o setor 
teve uma exposição maior, 
não parou, as pessoas fica-
ram mais expostas à disse-
minação da Covid, muitos fo- 
ram afastados, mas a pro-
dução não diminuiu”, anali-
sou Geovana Felipe, gerente 
de Saúde do Trabalhador da 
Vigilância Sanitária de Santa 
Catarina. 
   “Têm muitas coisas a se-
rem discutidas ainda, foi tudo 
muito rápido, quase uma im-
posição, mas a gente quer 
discutir mais. Com espaços 
sem renovação do ar, sem as 
pausas seria uma imprudên-
cia, foram 76 mil registros de 
Covid para trabalhadores da 
agroindústria e são os traba-
lhadores que mais se aciden-
tam”, ponderou Nádia Fer-
nanda de Andrade, represen-
tante da Vigilância Sanitária 
do estado. 

 
   A posição dos frigoríficos 
   “É o único segmento in-
dustrial com jornada com 
pausas psicofisiológicas, 
mas deixamos o 25º lugar 
para o 184º lugar em aciden-
tes de trabalho. É um ambi-
ente seguro, com o trabalha- 
dor com protocolos rígidos 
de segurança, temos um am- 
 
 

biente mais seguro dentro do 
frigorífico do que fora”, ar-
gumentou Marcelo Medina 
Osório, diretor de Relações 
Institucionais da Associação 
Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA). 
   “Outros segmentos da in-
dústria têm proporcionalmen 

 
te mais acidentes, nós ocu-
pamos hoje dentro de um 
ranqueamento do Ministério 
do Trabalho a posição de 
184”, registrou Moacir Ceri-
gueli, engenheiro de segu-
rança no trabalho, que reivin-
dicou “equidade nos regra-
mentos de segurança e saú-
de no trabalho (SST)”. 
   A opinião do Ministério do 
Trabalho 
   “A revisão da NR 36 é uma 
discussão tripartite (traba-
lhadores, empresários e go-
verno) que abre espaço para 
todo tipo de proposta. O ob-
jetivo é harmonizar a NR 36 
com as outras normas. Se a 
gente não fizer nada, preju-
dica, vai gerar insegurança 
jurídica e a fiscalização dos 
frigoríficos vai ficar bastante 
prejudicada. Não há nenhu-
ma intenção de acabar com a 
pausa, de extinguir a nor-
ma”, garantiu Marcelo Negri, 
representante do Ministério 
do Trabalho e Previdência. 
  A palavra da Justiça do Tra-
balho 
   “A alteração é maléfica, 
não estamos tratando de 
harmonização de normas, 
estamos diminuindo o tempo 
das pausas para aumentar a 
produção, isso não tem outro 
nome que precarização. 
Quero fazer um alerta: a se-
gurança acontece quando 
tem uma norma concreta, 
com uma norma aberta nas 
pausas ergonômicas, vocês,   

no final de um processo tra-
balhista, não terão como 
comprovar que (as novas 
pausas) foram eficazes”, a-
firmou Patrícia Sant’Anna, 
juíza do Trabalho do TRT da 
12ª Região. 

 
   “O trabalho (em frigorífi-
cos) é duro, mal pago e a a-
tividade poderá ser enqua-
drada em trabalho penoso, 
tem problemas de vibração, 
queda, trabalho com facas, 
máquinas e o ritmo é ditado 
pela máquina, que é aluci-
nante”, pontuou Leomar Da-
roncho, Procurador do Tra-
balho, que defendeu que “o 
setor demanda uma normati-
va específica”, como a NR 
36. N 
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Desoneração da folha: após reunião 
com CBIC e empresários, Rodrigo 

Pacheco anuncia votação para HOJE 
Norminha 653, 09/12/2021 
  O presidente do Senado Fe-
deral, Rodrigo Pacheco (PS 
D-MG), anunciou que a vota-
ção do projeto de lei que 
prorroga a desoneração da 
folha de pagamentos entrará 
na pauta da Casa HOJE quin-
ta-feira (9/12). A decisão foi 
comunicada após o parla-
mentar se reunir com empre-
sários e representantes de 
diversos setores. O presiden-
te da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CB 
IC), José Carlos Martins, par-
ticipou do encontro, que a-
conteceu na terça-feira (07), 
em Brasília. 
   “A matéria alcança setores 
com alto índice de emprega-
bilidade no país, por isso sua 
importância”, afirmou o pre-
sidente do Senado, ao com-
pletar que a tramitação deve 
ser concluída no mesmo dia. 
“Os pares vão entender a for-
ça deste projeto para a eco-
nomia”. Com a aprovação 
pelos senadores, a proposta 
segue para sanção da pre-
sidência da República. 
   O benefício, que acabaria 
este ano, visa evitar a de-
missão nos setores que mais 
empregam no país, entre 
eles a construção civil. O pro-
jeto prorroga a desoneração 
da folha de 17 setores da e-
conomia até 2023. 
  De acordo com o presidente 

 
da CBIC, a reunião ainda con-
tou com a presença do rela-
tor da matéria, senador Ve-
neziano Vital do Rêgo (MDB-
PB). “Ambos tiveram a per-
cepção completa da impor-
tância desta medida, da ma-
nutenção dos empregos que 
nós temos hoje. Esperamos 
que até o final do ano a gente 
tenha resolvido esse assunto 
sobre desoneração da folha”, 
afirmou. Ao final, Martins 
ressaltou que vitórias mais 
expressivas acontecem 
quando o setor se une. “Jun-
tos, nós sempre teremos vi-
tórias como essa”, enfatizou. 
   Martins ainda reiterou que 
a CBIC, juntamente com ou-
tras entidades, vem atuando 
de forma intensa sobre o te-
ma, inclusive promovendo 
encontros com parlamenta-
res desde o início da trami-
tação da matéria. “Com a 
prorrogação, ganha o Brasil, 
que terá milhares de empre-
gos mantidos”, concluiu. 
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Auxílio-educação deixa de ser priorizado pelos colaboradores 
e pode se tornar um benefício commodity 

Norminha 653, 09/12/2021 
   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 surgimen 
to de novos produtos, princi-
palmente impulsionados pelo 
ensino à distância, isso mu- 
 

Enfermeira de Cuiabá que trabalhou sem EPIs na pandemia 
receberá indenização por dano moral 

Norminha 653, 09/122021 
      Após comprovar que teve 
que trabalhar mesmo quando 
deveria estar afastada para 
tratamento de covid-19 e 
que não tinha garantido o a-
cesso a luvas e máscaras du-
rante a pandemia, uma en-
fermeira de Cuiabá (MT) ga-
rantiu na Justiça o direito de 
receber indenização por da-
no moral. 
   A determinação consta de 
sentença proferida pela juíza 
Karine Bessegato, em atua-
ção na 9ª Vara do Trabalho 
de Cuiabá. O caso foi levado 
à Justiça pela profissional, 
que pediu ainda o fim do vín-
culo de emprego com o Hos-
pital São Mateus. Ficou pro-
vado que, devido a sua posi-
ção de coordenadora de e-
quipe, a enfermeira não en-
trava na cota de Equipa-
mentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs) do setor. Entre-
tanto, atuava substituindo 
outros colegas da enferma-
gem. Assim, precisou exer-
cer a função sem os itens de 
segurança necessários no 
contato com pacientes infec-
tados. 
   Também ficou comprovado 

 
Somente 0,25% dos colaboradores de empresas que oferecem auxílio-educação 

optam pelo benefício. Seguro de vida e Assistência médica são os mais procurados 

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-  
 

 
Hospital também terá de pagar diferenças salariais do 

período que a trabalhadora recebeu o benefício emergencial 

que ela teve que trabalhar 
durante o período em que es-
tava de licença médica, por 
contaminação com o novo 
coronavírus. “Outrossim, a 
exigência de labor durante 
afastamento para tratamento 
de saúde afronta igualmente 
o patrimônio imaterial da tra-
balhadora, que se vê impe-
dida de descansar para tratar 
a própria saúde”, explicou a 
juíza, ao condenar o hospital 
a pagar indenização por da-
nos morais no valor de 10 mil 
reais. 
   MP 936 e redução salarial 
   O hospital foi condenado a-
inda a pagar à trabalhadora a 
diferença salarial de 25%,re- 

ções de redução do nível do 
plano por 16,64% dos cola-
boradores do grupo. 
   Impulsionados pela pande-
mia 
   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. 
Isso sem falar nos aplicativos 
de ginástica e atividades fí-
sicas, que possibilitou ao co-
laborador se exercitar em ca-
sa e com um baixo investi-
mento. Tudo isso contribuiu 
para que ele revisse seu pa-  
 
 

ferente ao percentual de re-
dução da remuneração du-
rante o período que recebeu 
o Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e 
Renda, do Governo Federal. 
   Conforme a Medida Provi-
sória 936 (convertida poste-
riormente na Lei 14.020/ 
2020), a dedução estava 
condicionada à redução da 
jornada de trabalho, o que 
não aconteceu no caso, já 
que a enfermeira continuou 
no mesmo regime, inclusive 
com as horas extras habi-
tuais. 
   Rescisão Indireta 
   A sentença também reco-
nheceu a rescisão indireta do 

cote de benefícios, priorizan-
do aqueles que faziam mais 
sentido para o momento a-
tual”, explica. 
   O especialista finaliza aler-
tando que muitos outros be-
nefícios 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 a-
tuais talentos”. N 

contrato da enfermeira, o 
que garante à trabalhadora o 
pagamento das verbas resci-
sórias, como aviso prévio, 
FGTS, férias e 13º salário. 
   Como lembrou a juíza, por 
se tratar de penalidade máxi-
ma aplicável na relação de 
emprego, não é qualquer 
descumprimento das normas 
ou cláusulas contratuais que 
autoriza a extinção do víncu-
lo. “A rescisão do contrato 
por falta grave somente se 
justifica nas estritas hipóte-
ses legais e desde que a falta 
seja de tal relevância que 
torne inviável a permanência 
do vínculo de emprego”, en-
fatizou. 
   Entretanto, a magistrada a-
valiou como graves as faltas 
cometidas pelo hospital, a 
começar da ilegalidade de 
reduzir o salário, sem redu-
ção de jornada. Da mesma 
forma, o trabalho “sem EPI´s 
durante pandemia de doença 
altamente contagiosa e o la-
bor durante o afastamento 
para tratamento da saúde 
são faltas igualmente graves 
para caracterizar a rescisão 
indireta do contrato de traba-
lho”, salientou. 

Norminha 653, 09/12/2021 
A Décima Sétima Turma do 
Tribunal do Trabalho da 2ª 
Região (SP) manteve senten-
ça que condenou o empre-
gador, uma companhia de 
comércio varejista, ao paga-
mento de danos morais no 
valor de R$ 3 mil por revista 
íntima de uma funcionária. 
Os  magistrados  considera- 

   Adicional de insalubridade 
   Quanto ao pagamento de 
diferenças referente à insa-
lubridade por exposição a a-
gentes biológicos, o pedido 
da trabalhadora foi parcial-
mente deferido. Beneficiária 
do adicional em grau médio 
(20%) durante todo o contra-
to, a enfermeira requeria o 
pagamento da diferença, sob 
o argumento de que fazia jus 
ao grau máximo (40%) du-
rante todo o contrato. 
   Mas a perícia técnica cons-
tatou a atividade desenvolvi-
da no hospital como insalu-
bridade em grau médio, co-
mo a profissional já recebia. 
A situação se modificou, en-
tretanto, a partir de março de 
2020, quando o enquadra-
mento passou a ser de grau 
máximo devido à covid-19. 
Desse modo, a trabalhadora 
tem direito ao pagamento da 
diferença somente durante o 
período da pandemia. 
   A trabalhadora terá de ar-
car, no entanto, com os ho-
norários do perito, tendo em 
vista que foi parcialmente 
sucumbente quanto ao pedi-
do de insalubridade. N 

Fonte: TRT da 23ª Região 
(MT) 

 
 

Acesse a Rádio Mangabeira 104.9 FM 
João Pessoa / PB – Brasil 

http://www.radios.com.br/play/33961  

Revista íntima de funcionário gera 
indenização por danos morais em SP 

ram a prática um desrespeito 
aos critérios de generalidade 
e impessoalidade da empre-
gada. 
   Nos autos, ficou compro-
vado que a revista aos fun-
cionários era feita na pre-
sença de clientes e que, du-
rante a prática, os empre-
gados eram obrigados a rtirar 
os pertences das bolsas, um 
por um, e colocá-los em ci-
ma de uma mesa. Além dis-
so, uma vez por mês, os ar-
mários eram revistados.  
   “Não há norma que proíba 
a revista pessoal. A vedação 
legal existente é quanto a re-
vista íntima (artigo 373-A, VI, 
da CLT). Contudo, no presen-
te caso, a autora demonstrou 
o desrespeito aos critérios de 
generalidade e impessoali-
dade que devem permear tal 
procedimento. Nesse trilhar, 
cabível a condenação ao pa-
gamento de indenização”, a-
firmou o relator do acórdão, o 
desembargador Álvaro Alves 
Nôga. 
   Em sentença, o juízo de 1º 
grau considerou que o ato 
configurou lesão à intimida-
de e privacidade, em grave e 
abusiva exposição à ima-
gem, com violação aos direi-
tos da personalidade e abuso 
do poder fiscalizatório do 
empregador. E que, por ex-
por o empregado ao público 
externo, ficou maximizado o 
grau de publicidade da ofen-
sa, intensificando o sofri-
mento e humilhação, com 
graves reflexos sociais e 
pessoais. N 
Fonte: TRT da 2ª Região (SP) 
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dou. O colaborador encontra 
opções a baixo custo e com 
boa qualidade. Com isso, es-
se tipo de benefício vem sen-
do deixado de lado como um 
diferencial”, comenta Gabay.   
Ainda segundo levanta-
mento da Bematize, o seguro 
de vida, benefício que até en- 
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