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Norminha 654, 16/12/2021 
Não perca o Quintas da CBIC 
desta semana! O impacto do 
ESG (ambiental, social e go-
vernança, em português) nas 
empresas, além do valor so-
cial, pode garantir um dife-
rencial econômico para as 
organizações, gerando van-
tagens competitivas. Por is-
so, a CBIC vai transmitir o 
painel “ESG e o Futuro das 
Empresas”, que foi apresen-
tado durante o 93º Encontro 
Nacional da Indústria da 
Construção (Enic). É HOJE 
quinta-feira (16) às 17h! 
   O encontro vai abordar a 
contribuição do setor para os 
critérios de sustentabilidade 
e como as  empresas podem 

incorporar os fatores ESG em 
suas estratégias. 
   A live contará com a parti-
cipação de: Fernando Gue-
des, presidente da Comissão 
de Política de Relações Tra-
balhistas (CPRT); Carlos Al-
berto de Moraes Borges, vi- 

Condenados no caso da Boate Kiss 
se apresentam à Justiça 

Norminha, 654, 16/12/2021 
Os quatro condenados no caso da Boate Kiss se apresentaram 
à Justiça e serão encaminhados para unidades prisionais no 
Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Dois procuraram o Ju-
diciário no dia 14 e outros dois na manhã de ontem (15), após 
o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux ter cassado 
o habeas corpus preventivo deferido pelo Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul. Todos já foram encaminhados para pe-
nitenciárias onde cumprirão pena. N Agência Brasil 

1ª Imersão 
“Os primeiros 

passos do TST” 
Norminha 654, 16/12/2021 
   O Prof. Mateus de Carvalho 
irá promover no dia 18 de de-
zembro a primeira imersão 
“Os Primeiros Passos do 
TST”. Serão 10 horas de i-
mersão em busca de direcio-
nar aos estudantes e recém-
formados a potencializar e 
possibilitar novas formas de 
atuação desse profissional.  
   Participar da imersão não 
fará com que, em 10 horas, 
se torne um expert em Segu-
rança do Trabalho, porém ela 
irá possibilitar que você os 
profissionais SE CONHEÇAM 
MAIS, e busque VIRAR A 
CHAVE na área de SST. 
    Quando nos conhecemos 
melhor, enxergamos com 
mais facilidade as oportuni-
dades e conseguimos filtrar 
aquilo que realmente importa 
para nós. 
   Teremos como convidado 
o Padre Rafael (capelão da 
aeronáutica), Rony Jabour 
(profissional de SST nos Es-
tados Unidos) e Ricardo Bar-
celos (Radialista). O aprendi-
zado depende muito de nos-
sas ações e escolhas. 
   Como diz aquela velha fra-
se de Lewis Carrol: “Se você 
não sabe para onde ir, qual-
quer caminho serve “. 
   Essa frase mexe muito com 
as pessoas que não conse-
guem tomar a rédea e en-
frentar seus medos e obstá-
culos para conseguir dar o 
seu melhor e fazer a diferen-
ça na área de SST e na vida 
das pessoas. Acesse: 
www.educacaosst.com.br/i
mersao para informações. 

N 

PPP 
eletrônico será 
adiado para 

janeiro de 
2023 

 
Norminha 654, 16/12/2021 
No intuito de adiar a implan-
tação do PPP eletrônico para 
o mês de janeiro de 2023, o 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência informa que publi-
cará, ainda este ano, uma al-
teração na Portaria MTP nº. 
313, de 22 setembro de 
2021. 
   O adiamento tem como ob-
jetivo atender pleitos das 
empresas, em especial as 
optantes pelo Simples Nacio-
nal, as quais ainda estão em 
fase de adaptação ao eSo-
cial, no que diz respeito aos 
eventos de Saúde e Segu-
rança no Trabalho (SST). 
   A decisão foi tomada a par-
tir das discussões iniciadas 
no âmbito do GT-Confede-
rativo do eSocial e formaliza-
da numa reunião técnica no 
dia 03 de dezembro, da qual 
participaram o Ministério do 
Trabalho e Previdência, a Se-
cretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil, o Conselho 
Federal de Contabilidade (CF 
C) e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae). 
   Até que haja a efetiva su-
bstituição do PPP em papel 
pelo eletrônico, os emprega-
dores permanecem obriga-
dos a cumprir a obrigação 
em papel. N 

CBIC apresenta 
mudanças da 

CIPA 
Com inscrições gratuitas 

o evento será hoje, 
16/12/2021 a partir das 

14 horas 
Norminha 654, 16/12/2021 
 Como mais uma oportunida-
de para que empresários e 
profissionais do setor da 
construção possam entender 
as principais mudanças na 
constituição e funcionamento 
da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA) 
na construção, a partir de ja-
neiro de 2022, a Câmara Bra-
sileira da Indústria da Cons-
trução (CBIC) promove hoje, 
quinta-feira, 16 de dezem-
bro, às 14h, o “Painel Nova 
NR-5 | CIPA na Construção”. 
   Com a abertura oficial do 
presidente do Seconci-SP, 
Haruo Ishikawa, e modera-
ção da engenheira e gerente 
de Segurança do Seconci-
MG, Andreia Kaucher, o e-
vento contará com as parti-
cipações de: 
   Robinson Leme, Vice-pre-
sidente da FETICOM-SP e 
Membro da CTPP 
   Antonio Pereira, Auditor 
Fiscal do Trabalho 
   Inscrições gratuitas! 
   O assunto tem interface 
com o projeto “Realização/ 
Participação de/em Eventos 
Temáticos de RT/SST”, da 
Comissão de Políticas e Rela-
ções Trabalhistas (CPRT) da 
CBIC, com a correalização do 
Sesi. N 

Pode ser você! 

Vamos sortear 
um IPHONE 
11 64gb! 

Norminha 654, 16/12/2021 
 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, 
adquira o conteúdo completo 
e boa sorte! 

https://go.hotmart.com/
L45919262O   
   ATENÇÃO: 
  Com tua participação, além 
de ter bons produtos e con-
correr ao prêmio, estará co-
laborando com Norminha. N 

 

Bate papo com 
destaques do ES 
Norminha 654, 16/12/2021 
Na última terça-feira (14/12) 
teve mais um bate papo com 
a Destaque da SST no Espí-
rito Santo. Foi com a TST e 
Docente Eliana Belizário. 
   Veja ou reveja como foi 
clicando neste link: 
https://youtu.be/BUOR9MVKj
kc que teve participação es-
pecial de Adir Souza do Para-
ná e Cosmo Palásio. 
   Para a próxima terça-feira 
21/12 a partir das 20 horas, 
será a vez do Destaque EST 
Sérgio da Silva Júlio. 
   O Comitê organizador criou 
página específica no Youtube 
e você poderá assistir ao ba-
te papo e elaborar perguntas 
neste link: 
https://youtu.be/V2YP8sQO-
JA N 
 
 

eSocial: pequenas empresas não 
serão punidas em 2022 

 

Norminha 654, 16/12/2021 
Ministro do Trabalho e Previ-
dência Onyx Lorenzoni admi-
tiu que o Governo não irá pu-
nir empresas que deixarem 
de enviar as informações de 
SST para o eSocial no ano 
que vem. O calendário do 
eSocial determina que a par-
tir de 10 de janeiro de 2022, 
empresas de pequeno e mé-
dio porte passem a enviar in- 

formações relacionadas à 
segurança e saúde do traba-
lho de forma eletrônica. 
   CLIQUE AQUI e ouça o Mi-
nistro em entrevista na ma-
nhã desta quarta-feira, 15 de 
dezembro, à Rádio Guaíba de 
Porto Alegre. 

N 
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Sábado é o 
último “Justiça 

no Sesmt” 
de 2021 

Norminha 654, 16/12/2021 
Neste sábado, 18/12, será a-
presentado o último progra-
ma "Justiça no Sesmt”, a-
presentado por Silvio Silo-
mar, das 11 às 13 horas. 
   Terá a participação de Ge-
raldo Colaço, Johan Barbosa 
e Leandro Arruda com os te-
mas: Ergonomia empresa-
rial, Treinamento e mudança 
de comportamento de segu-
rança do trabalho, PGR e a 
discussão sobre as mudan-
ças que a SST terá a partir de 
03 de janeiro/2022, revolu-
cionando positivamente o 
SESMT como um todo. 
   OUÇA AQUI. 

N 

Curso de PGRO (PGR/GRO) em Araçatuba será 
neste próximo sábado, 18 de dezembro de 2021 

Mais informações no Whats 18 99765-2705 

Quer saber mais sobre o ESG e o futuro das empresas? 
ce-presidente de Tecnologia 
e Sustentabilidade do Seco 
vi-SP; Vinicius Benevides, di-
retor operacional da Dimen-
sional Engenharia; e, Gusta-
vo Pimentel, diretor Executi-
vo da SITAWI. 
   Clique aqui e acesse! 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 
 

http://www.norminha.net.br/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2021-12/condenados-no-caso-da-boate-kiss-se-apresentam-justica
http://www.educacaosst.com.br/imersao
http://www.educacaosst.com.br/imersao
https://brasil.cbic.org.br/cbic-cprt-painel-nova-nr5-16-12-2021
https://go.hotmart.com/L45919262O
https://go.hotmart.com/L45919262O
https://youtu.be/BUOR9MVKjkc
https://youtu.be/BUOR9MVKjkc
https://youtu.be/V2YP8sQO-JA
https://youtu.be/V2YP8sQO-JA
https://soundcloud.com/protecao-tv/entrevista-ministro-onyx-lorenzoni-radio-guaiba?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fprotecao-tv%252Fentrevista-ministro-onyx-lorenzoni-radio-guaiba
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.youtube.com/channel/UCPhOOFBhOJnvooqstj8YvLg
https://www.facebook.com/norminhanet
https://www.instagram.com/norminha_revista/
https://www.abho.org.br/
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs
https://www.anatest.com.br/
https://www.anamt.org.br/portal/
https://www.gov.br/fundacentro/pt-br
https://anent.org.br/
https://animaseg.com.br/animaseg/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.anest.org.br/
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.youtube.com/watch?v=Aknw4tz9w1w
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 654, 16/12/2021 
 O secador de lodo inaugura-
do na sexta-feira (10/12) pe-
la GS Inima SAMAR e Pre-
feitura Municipal de Araçatu-
ba, interior de São Paulo é o 
1º secador de lodo solar do 
Brasil e representa um dos 
maiores avanços na destina-
ção final do lodo produzido 
pelo esgoto, trazendo diver-
sos benefícios ao meio am-
biente. Construída numa á-
rea de 7.000 m², a enorme 
estrutura de vidro funciona 
como uma estufa que evapo-
ra a umidade e faz com que 
o resíduo final do tratamento 
de esgoto saia com 95% de 
volume sólido e sem patóge-
nos, organismos que podem 
causar doenças. 
   O secador é totalmente au-
tomatizado e autônomo, 
composto por três remove-
dores que trabalham 24 ho-
ras por dia, misturando o lo-
do e fazendo a remoção do 
material já seco. Antes, todo 
esse volume era enviado pa-
ra aterros sanitários, com 
80% de água e apenas 20% 
de sólidos tratados. A cons-
trução da estrutura foi inicia-
da em 2019; em 2020, a 
montagem dos três remove-
dores e demais equipamen-
tos teve que ser feita com o-
rientações  à distância  e uso  

de óculos de realidade virtual 
por causa da pandemia. O in-
vestimento foi de R$ 15 mi-
lhões. A obra, inédita no Bra-
sil, vem de encontro ao com-
promisso de pioneirismo e i-
novação atrelados ao grupo 
GS Inima Brasil. 
   O secador recebe, na en-
trada, 1.890 toneladas de lo-
do para secagem por mês e 
entrega, na saída, 90 tonela-
das de lodo seco por mês. Já 
está sendo realizado um es-
tudo para registro, junto ao 
Ministério da Agricultura e 
Pecuária, para uso do lodo 
como insumo agrícola. 
    ETE Baguaçu 
   A Estação de Tratamento 
de Esgoto – ETE Baguaçu é 
responsável por tratar 100% 
de todo o  esgoto gerado em 

 

Araçatuba, que tem cerca de 
200 mil habitantes. A Esta-
ção foi construída pela inicia-
tiva privada em 2000, na pri-
meira concessão pública re-
alizada pelo município na á-
rea de saneamento básico. 
Em 2015, já com todos os 
serviços de água e esgota-
mento sanitário concedidos à 
iniciativa privada, a estação 
passou a ser administrada 
pela GS Inima SAMAR. 
   A ETE Baguaçu trata diaria-
mente 43 mil m³ de esgoto 
(43 milhões de litros/dia), o 
que representa 100% de to-
do o esgoto coletado em 
Araçatuba. 
   A GS Inima SAMAR 
   A GS Inima SAMAR é res-
ponsável pelo tratamento de 
água e  esgotamento sanitá- 

presas, ciências contábeis e 
econômicas, engenharia – 
civil, da qualidade, de ali-
mentos, de processos, de 
produção, elétrica, eletrôni-
ca, mecânica, mecatrônica e 
química – e medicina vete-
rinária. 
   Com duração de 18 meses, 
as oportunidades estão dis-
poníveis em unidades da 
companhia espalhadas pelo 
país, como Alegrete, Bagé, 
Pampeano/Hulha Negra e 
São Gabriel, no Rio Grande 
do Sul; Bataguassu, em Mato 
Grosso do Sul; Chupinguaia, 
em Rondônia; Mineiros, em 
Goiás; Promissão, em São 
Paulo; Pontes e Lacerda, 
Tangará da Serra e Várzea 
Grande, em Mato Grosso. 
   As inscrições estão abertas 
até 14 de janeiro, pelo site: 
https://www.ciadeestagios.c
om.br/vagas/marfrig/trainee/ 

N 

 
regulamenta a prestação 
desse tipo de serviço. 
   Segundo o juiz titular da 
89ª Vara do Trabalho de São 
Paulo, Marcos Neves Fava, a 
negativa do atendimento fere 
previsão constitucional se-
gundo a qual a criança deve 
ter proteção integral e com 
absoluta prioridade (art. 227 
da Constituição Federal). Vio-
la também a boa-fé objetiva 
como elemento de negocia-
ção, formação, cumprimento 
e encerramento de contratos, 
conforme art. 422 do Código 
Civil. 
   A sentença ratifica tutela 
de urgência concedida ante-
riormente, condenando o pla-
no de saúde a assegurar os 
meios para utilização pelo 
autor das terapias indicadas 
por relatório médico. N 

Revista CIPA 

Araçatuba, no interior paulista, inaugura o 
primeiro secador solar de lodo do Brasil 

O secador de lodo inaugurado na sexta-feira (10/12) pela GS Inima SAMAR e Prefeitura Municipal de Araçatuba (SP) é o 1º 
secador de lodo solar do Brasil e representa um dos maiores avanços na destinação final do lodo produzido pelo esgoto, 

trazendo diversos benefícios ao meio ambiente. 

 
Estrutura de vidro funciona como uma estufa que evapora a umidade e faz com 

que o resíduo final do tratamento de esgoto tenha 95% de volume sólido 

Norminha 654, 16/12/2021 
  De acordo com a assessoria 
do Tribunal Regional do Tra-
balho da 2ª Região, uma cri-
ança diagnosticada com 
transtorno do espectro autis-
ta, filho de um funcionário da 
Caixa Econômica Federal, 
comseguiu na Justiça do 
Trabalho o direito à assis-
tência integral do convênio 
médico Saúde Caixa. Ajuiza-
da inicialmente na Justiça 
Federal Comum, a pretensão 
foi direcionada para a Justiça 
do Trabalho após constata-
ção de que o plano de saúde 
estava ligado a um contrato 
de emprego. 
   A criança recebeu indica-
ção de um tratamento deno-
minado ABA (Applied Beha-
vior Analysis), normalmente 
apontado como o mais ade-
quado para seu caso. Para 
negar cobertura, o plano de 
saúde alegou que o trata-
mento indicado para a crian- 
ça não estava relacionado 
nas regras da Agência Na-
cional  de  Saúde (ANS), que 

 

 

 
rio em Araçatuba (SP), desde 
novembro de 2012. Empresa 
do grupo GS Inima Brasil, a 
concessionária atende 100% 
de abastecimento de água 
para os 200 mil moradores 
de Araçatuba e coleta 99% 
do esgoto, tratando 100% 
dos efluentes coletados. Es-
ses índices levaram Araçatu-
ba a ser destacada pelo Ran-
king da Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (ABES), em 2020, 
pelo terceiro ano consecuti-
vo, entre as 40 cidades do 
Brasil com os melhores índi-
ces de saneamento básico.N 

Convênio médico deve manter 
atendimento integral a criança 

com autismo 
 

Norminha 654, 16/12/2021 
     A Marfrig está com inscri-
ções abertas para o Progra-
ma de Estágio e Trainee 
2022, anunciou a companhia 
na terça-feira (14). Em um 
ambiente de trabalho dinâ-
mico e colaborativo, as opor-
tunidades buscam desenvol-
ver novos talentos para assu-
mir posições de liderança na 
companhia. 
    Inscrições Estágio - Para 
participar do processo seleti-
vo do Programa de Estágio 
Marfrig 2022, é preciso ser 
estudante do penúltimo ou 
último ano dos cursos de ad-
ministração, ciências contá-
beis e da computação, co-
mércio exterior, direito, en-
genharia – ambiental, de ali-
mentos, da informação, da 
qualidade, de processos, de 
produção e química –, esta-
tística, jornalismo, marke-
ting, medicina veterinária,psi 

Marfrig abre processo seletivo para Programa 
de Estágio e Trainee 2022 

cologia, publicidade e propa-
ganda e zootecnia.  
   A atuação será no escritó-
rio corporativo, localizado em 
São Paulo (SP), e o programa 
tem duração máxima de dois 
anos, com início em fevereiro 
de 2022. Entre os benefícios 
estão: bolsa-auxílio de R$ 2 
mil, vale-transporte, vale-re-
feição, seguro de vida e re-
cesso. Para promover a ca-
pacitação, os jovens selecio-
nados contarão com a men-
toria de diretores em cada 
uma das áreas de atuação. 
   As inscrições estão abertas 
até 14 de janeiro, pelo site: 
https://www.ciadeestagios.c
om.br/vagas/marfrig/ 
   Inscrições Trainee - O pro-
cesso de seleção para o Pro-
grama de Trainee Marfrig 
2022 é destinado para re-
cém-formados (até dois anos 
após a graduação) nos cur-
sos de administração de em-    

http://www.norminha.net.br/
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/marfrig/trainee/
https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/marfrig/trainee/
https://revistacipa.com.br/convenio-medico-deve-manter-atendimento-integral-a-crianca-com-autismo/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/marfrig/
https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/marfrig/
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CANPAT 
lança e-Book  
Norminha 654, 16/12/2021 
Fonte: Ministério do Trabalho 
e Previdência 
A Subsecretaria de Inspeção 
do Trabalho (SIT) divulgou, 
no dia 10, o resultado do 
Concurso Cultural referente 
ao Dia Nacional de Seguran-
ça e Saúde nas Escolas (DN 
SSE), celebrado em 10 de 
outubro.  O anúncio foi feito 
durante a live de encerra-
mento da Campanha Nacio-
nal de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho (CANPAT) 
2021. 
   Estudantes das escolas pú-
blicas e privadas do Brasil 
puderam participar em qua-
tro categorias, de acordo 
com a escolaridade: desenho 
para alunos do ensino Pré-
escolar e do Fundamental I; 
frase para os estudantes do 
Ensino Fundamental II; reda-
ção para os jovens do Ensino 
Médio, da Aprendizagem e 
da Educação de Jovens e A-
dultos (EJA); e vídeos, para 
todos os estudantes. 
   e-Book 
   A novidade deste ano foi a 
elaboração de um e-Book 
pela organização da CANPAT 
2021, compilando trabalhos 
enviados pelos alunos. 
   “O Dia Nacional de Segu-
rança e Saúde nas Escolas 
recebeu mais de 10 mil tra-
balhos. Pela qualidade do 
material, resolvemos criar o 
e-Book, uma forma de agra-
decer pela participação e 
mostrar que, na verdade, to-
dos são vencedores”, explica 
o auditor-fiscal do Trabalho 
José Almeida Júnior. 
   A comissão julgadora foi 
composta por auditores-fis-
cais do Trabalho, professores 
e parceiros institucionais. Em 
cada categoria foram esco-
lhidos trabalhos usando os 
critérios de criatividade, qua-
lidade do conteúdo e perti-
nência temática. 
   Para ver o e-Book, acesse 
gov.br/dnsse. 
   SIT foca em eventos de ca-
pacitação pelo Youtube 
   Em sua participação, o su-
bsecretário de Inspeção do 
Trabalho, Romulo Machado e 
Silva, ressaltou a crescente 
produção de eventos de Se-
gurança e Saúde no Trabalho 
no Canal da Escola Nacional 
da Inspeção do Trabalho (E 
NIT). 
   O Canal da ENIT no Youtu-
be conta atualmente com 44, 
6 mil inscritos, sendo a Es-
cola de Governo com maior 
audiência. Para saber mais, 
acesse youtube.com/enit-
escola. N 

Especialistas explicam como funciona a gamificação no trabalho 
Norminha 654, 16/12/2021 
  Na administração pública, a 
implantação da técnica de 
gamificação tem sido cada 
vez mais incorporada nas or-
ganizações. São jogos sérios 
que contribuem na educa-
ção, saúde, segurança, to-
mada de decisão e participa-
ção política. 
   Para discutir o tema, a 
Fundacentro realizou a 10ª 
edição do LabTalk trouxe a 
pauta “Gamificação em Se-
gurança e Saúde no Traba-
lho: conquistas e conflitos”, 
disponível no Canal da Fun-
dacentro no YouTube. 
   De acordo com especialis-
tas, a gamificação é uma 
tendência que compromete e 
recompensa os participan-
tes. Essa ferramenta desen-
volve um ambiente de traba-
lho mais engajado. “Na ga-
mificação é utilizado o con-
ceito e técnicas de jogos em 
contextos não relacionados 
aos jogos”, informou Rodrigo 
Narcizo, servidor público fe-
deral da Agência Nacional de 
Aviação (Anac) e criador de 
jogos para governos. 
   Durante a sua apresenta-
ção, Narciso que é cofunda-
dor da Rede Conexão Inova-
ção Pública e facilitador da 
Escola Enap Transforma, ex-
plicou que se utiliza meca-
nismo criado e pensado para 
o ambiente de jogo, aplican-
do recursos lúdicos e de en-
tretenimento, como o “Role 
Playing  Game” (RPG)  e colo- 

ca em outro contexto. 
   O especialista informou 
que as técnicas utilizadas 
nos RPG´s têm um compo-
nente que é chamado de 
ponto de experiência, onde o 
personagem acumula pon-
tos, sobe de nível e fica mais 
poderoso. “Como exemplo, a 
gamificação está no uso do 
ponto de experiência, o qual 
é colocado no plano de mi-
lhagem dos programas de fi-
delidade das companhias aé-
reas, e isso gera o engaja-
mento dos clientes”.       
 Gamificação na área da saú-
de 
   A gamificação pode ser a-
plicada em diversos campos, 
principalmente na área da 
saúde. A coordenadora de 
saúde corporativa e médica 
do Corpo Clínico do Hospital 
Israelita Albert Einstein de 
São Paulo, Adriana Jardim 
Arias Pereira, apresentou as 
estratégias de programas de 
qualidade de vida em uma 
indústria naval. “Foram a-
companhados 479 trabalha-
dores, onde a maioria era o-
besa, colesterol alto e diabe-
tes, hipertensos e dislipidê-
micos (aumenta a chance de 
entupimento das artérias e 
de ataques cardíacos e aci-
dente vascular cerebral)”, 
explanou a médica do traba-
lho. 
   Para mudar essa realidade, 
a médica comentou que a 
empresa teve a iniciativa de 
implantar  um  programa  de 

 

qualidade de vida “Mergu-
lhando na Saúde”, que con-
templa assuntos sobre estí-
mulo de atividade física, ali-
mentação balanceada, com-
trole da obesidade, entre ou-
tros tópicos. 
   Além disso, outras iniciati-
vas foram desenvolvidas. 
“Criamos o Plano de Ação 
envolvendo Campanha de 
sensibilização, consulta mé-
dica, acompanhamento nu-
trícional, intervenção no re-
feitório e introdução à ativi-
dade física. Trouxemos tam-
bém o jogo “Batalha Naval” 
com o Programa Global Chal-
lenger, com duração de 100 
dias, os funcionários se en-
gajavam nessa atividade em 
grupos,” frisou a médica do 
trabalho. 
   Para aprimorar ainda mais 
a comunicação com os tra-
balhadores e tornar continuo 
o processo de cuidados com 
a saúde, Adriana enfatizou 
que criaram um portal de 
conhecimento com recursos 
de gamificação: “Radar da 
Saúde”. Os funcionários acu-
mulavam pontos e ganha-
vam premiações quando a-
cessavam a página, posta-
vam, comentavam e faziam 
os cursos. 
    Segundo a médica, a par-
ticipação dos trabalhadores 
se dava de forma espontânea 
e cada um escolhia em qual 
grupo executaria as ativida-
des contidas nos módulos 
que  envolviam os  temas so- 

 
Tema apresentado na 10ª edição do LabTalk, está 
disponível no Canal da Fundacentro no YouTube 

bre sono, atividade física, nu-
trição, bem estar psicológico, 
foco e concentração. 
   Disse ainda que todos po-
deriam participar, não so-
mente quem estava com pro-
blema de saúde. Recebiam o 
Pulse que monitorava o cum-
primento das jornadas pro-
postas no jogo, desse modo 
cada profissional poderia a-
companhar o seu desem-
penho e o do time. 
   Adriana informou que a 
ideia é que essa ação conti-
nue e não pare somente nos 
100 dias. As famílias tam-
bém foram englobadas no 
programa. “É importante que 
os colaboradores usem a fer-
ramenta para a sua quali-
dade de vida”, finalizou a 
médica do trabalho. 
   Fiocruz e a gamificação 
   Complementando as apre-
sentações dos especialistas 
Rodrigo Narcizo e Adriana A-
rias, o programador visual da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), Marcelo de Vascon-
cellos, destacou alguns e-
xemplos de plataformas que 
utilizam a gamificação, tais 
como “Foursquare” (rede so-
cial para compartilhar a sua 
localidade) e a “Khan Aca-
demy” (oferece educação de 
forma gratuita e o usuário 
ganha uma medalha ao rea-
lizar o curso). “A intenção é 
de que o usuário sinta-se es-
timulado para realizar mais 
cursos e ganhar a medalha”, 
apontou Vasconcellos. 
   Marcelo também é diretor 
da Acta Ludica: International 
Journal of Game Studies e 

líder do grupo de pesquisas. 
Dando sequência, o diretor 
relatou quais são os riscos da 
gamificação. “Um dos riscos 
mais perigosos é usar a ga-
mificação para manipular os 
usuários. Isso acontece mui-
to no setor privado, onde as 
empresas financeiras usam 
para coletar dados, e isso po-
de colocar em risco a priva-
cidade do usuário”, salien-
tou. 
   Durante o ano todo, o La-
boratório de Inovação da 
Fundacentro por meio do Lab 
Talk, realizou bate-papo so-
bre inovação em Segurança 
e Saúde no Trabalho (SST), o 
qual trouxe vários temas e, 
consequentemente, diversos 
especialistas para debate-
rem temas envolvendo a 
SST. 
   A apresentação da 10ª edi-
ção foi feita pela diretora de 
Pesquisa Aplicada, mestre 
em Ergonomia e Ciências do 
Trabalho pelo Cnam na Fran-
ça e pós-graduada em Saúde 
e Segurança do Trabalho, E-
rika Benevides, e pela chefe 
do Centro Regional Sudeste 
II, mestre em Direito pela U-
niversidade Federal Flumi-
nense (UFF), médica e perito 
médico previdenciário do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), Adriana Hilu, 
ambas da Fundacentro. 
   As três apresentações, o 
debate e os comentários da 
diretora de Pesquisa Aplica-
da e da chefe do Centro Re-
gional Sudeste II estão dis-
poníveis no Canal da Funda-
centro no YouTube. N 

 

   A Fundacentro, com a finalidade de melhorar os serviços e 
conhecer as necessidades de nossos (as) usuários (as) para 
oferecer um atendimento diferenciado e otimizar o trabalho no 
portal institucional, nas redes sociais e vídeos disponibilizados 
no YouTube. 
   A pesquisa realizada anualmente tem como objetivo verifi-
car o resultado das mudanças feitas no portal da instituição 
neste ano, bem como promover um aperfeiçoamento das fer-
ramentas usadas para alcance de um público cada vez maior.  
   São 8 perguntas e levará menos de 5 minutos para res-
ponder. Os participantes poderão opinar sobre o portal da Fun-
dacentro, suas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter, 
e eventos disponibilizados no YouTube.  A contribuição de ca-
da usuário (a) será fundamental para que possamos conhecer 
as expectativas acerca dos serviços oferecidos pela Funda-
centro. Participe, preencha o formulário no Microsoft Forms, 
até 30 de dezembro de 2021. N  

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/enit-escola
https://www.youtube.com/enit-escola
https://www.youtube.com/watch?v=gRisDVoQFLw
https://www.youtube.com/watch?v=gRisDVoQFLw
https://www.youtube.com/watch?v=gRisDVoQFLw
https://www.kaefy.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=gRisDVoQFLw
https://www.youtube.com/watch?v=gRisDVoQFLw
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=CumH655i3EKL9bMuoaxZOgX_PG7QZbBAkguY_MG6aGlUMFhUNlRETTAyMTJYVTdKNEhWWUVZQ1hFRy4u
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Ball Packaging Brasil exporta projeto premiado 
sobre segurança de trabalhadores 

Norminha 654, 16/12/2021 
Um projeto premiado de trei-
namento de colaboradores 
implementado pela Ball Pa-
ckaging no Brasil conseguiu 
zerar ocorrências envolvendo 
EPIs (Equipamentos de Pro-
teção Individual) contra ris-
cos químicos. O sucesso do 
projeto, que tem a parceria 
da DuPont, levou a multina-
cional a replicar o projeto na 
Argentina, no Chile e no Pa-
raguai, além das unidades no 
Brasil. 
   Grande fabricante de latas 
de alumínio para bebidas, a 
Ball Packaging sempre pro-
curou adotar EPIs de alta e-
ficiência para proteger seus 
colaboradores de riscos quí-
micos, explica Daniel Ghosn, 
Supervisor de EHS da Ball 
Packaging América do Sul. 
Segundo ele, o uso é obriga-
tório em todas as fábricas da 
empresa e não há restrição 
de quantidade para uso. No  

entanto, a companhia regis-
trou, em 2020, alguns aci-
dentes devido ao uso inade-
quado das tecnologias de 
proteção. 
   A Ball detectou alguns usos 
incorretos de EPIs como lu-
vas por cima de vestimentas, 
calçados inadequados e pro-
teção facial colocada de for-
ma irregular. Esse tipo de de-
satenção pode até ampliar os 
riscos para os colaboradores, 
cujas funções podem incluir 
o manuseio de substâncias 
ácidas. 
   Conscientização e revisão 
   Para enfatizar a importân-
cia do uso correto das vesti-
mentas, a companhia iniciou 
em suas unidades no Brasil 
uma série intensiva de trei-
namentos adicionais, mos-
trando os riscos aos quais os 
colaboradores estão sujeitos 
com o uso incorreto de EPIs. 
“Reforçamos a ideia de que 
não basta ter o equipamento  

Estudo identifica 17 grupos de ciberataques a 
empresas no Brasil 

de proteção individual ade-
quado. É importante também 
utilizá-lo corretamente”, afir-
ma Daniel Ghosn. 
   Após o trabalho de consci-
entização e revisão de proce-
dimentos, não houveram no-
vas ocorrências nas fábricas. 
As novas diretrizes de treina-
mento foram implantadas 
nas unidades localizadas na 
Argentina, Brasil, Chile e no 
Paraguai, e a experiência da 
companhia na América do 
Sul foi compartilhada com 
todas as unidades da Ball Pa-
ckaging, em escala global. 
   O projeto da Ball obteve a 
segunda colocação na Cate-
goria Química do Prêmio Du 
Pont de Segurança e Saúde 
do Trabalhador 2020, um dos 
maiores prêmios da América 
Latina no segmento de boas 
práticas no ambiente de tra-
balho. 

N 
Revista CIPA 

Norminha 654, 16/12/2021 
Mais da metade dos ataques 
cibernéticos promovidos na 
América Latina por grupos de 
ransomware ocorre no Bra-
sil. Há pelo menos 17 desses 
grupos atuando no país. Es-
sas e outras constatações 
estão no mais recente estudo 
da Apura, empresa brasileira 
especializada em cibersegu-
rança que mapeou no sub-
continente investidas de du-
pla extorsão na internet em 
um período recente de 18 
meses – de janeiro de 2020 
a julho último. 
   O relatório tem como foco 
as investidas de grupos de 
ransomware – um tipo de 
software (malware) que se 
instala em computadores e 
sistemas, faz a encriptação e 
o roubo dos dados. Em se-
guida, os grupos ameaçam 
difundir tais dados na cha-
mada dark web e exigem o 
pagamento de valores como 
resgate. “São ataques que 
objetivam principalmente o 
lucro, raramente têm motiva-
ções políticas ou de espiona-
gem”, ressalta o fundador e 
CEO da Apura, Sandro Süf-
fert, profissional que tem 
mais de 25 anos de experi-
ência na área. 
   De acordo com o relatório, 
foram identificados ataques 
que vitimaram 137 organiza-
ções na América Latina, no 
período. Deste total, 71 – ou 
51% – se deram no Brasil. O 
México, com 21 ocorrências, 
é o segundo da lista. Dos 20 
países da região, houve ca-
sos em 11. “Brasil e México 
são os dois maiores países 
do bloco; ambos na liderança 
era algo previsível”, afirma 
Süffert. “Mesmo assim, há 
casos em países mais po-
bres, como Honduras e El 
Salvador.” 
   GRUPOS 
   No Brasil também foi iden-
tificada  a maior  quantidade 

 (17) de grupos de ransom-
ware em atuação. México, 
com dez, Argentina (sete) e 
Peru (seis) vêm na sequên-
cia. Tanto no país como na 
região o grupo mais ativo, no 
período, foi o denominado 
“Prometheus”. Ainda segun-
do o especialista da Apura, 
faz parte da estratégia des-
ses grupos a alteração fre-
quente de nome. 
   "O ‘Prometheus’, que é 
uma variação do ransomwa-
re ‘Thanos’, iniciou a divulga-
ção dos seus ataques em fe-
vereiro de 2021 e a última 
publicação identificada sobre 
alguma empresa foi em 13 
de julho de 2021. Por meio 
da análise de código das a-
meaças, suspeita-se que os 
criminosos tenham mudado 
o nome da operação para 
‘Spook’”, explica Sandro 
Süffert 
   As empresas e as institui-
ções da área de saúde esti-
veram entre os principais al-
vos. Na avaliação do espe-
cialista, uma demonstração 
da absoluta “falta de escrú-
pulos” dos grupos de ran-
somware. Ele justifica a aná-
lise: “Mesmo durante uma 
pandemia [de Covid-19], em 
que serviços de saúde se fi-
zeram mais necessários, 
empresas da área foram ata-
cadas e extorquidas como 
qualquer outra”. 
   Süffert sublinha que a a-
meaça dos ransomware é a-
inda mais grave do que a 
constatada pelo levantamen- 
to. “Há, atualmente, cerca de 
1025 amostras de ransom-
ware identificadas. Apenas 
uma pequena parcela destas 
amostras é utilizada por gru- 
pos que praticam os ataques 
de dupla extorsão. Isso signi-
fica que o número real de ví-
timas é muito maior." 
 

 
Relatório da Apura - especializada em segurança na internet 

- mostra que, no país, ocorreu mais da metade (51%) das 
investidas de dupla extorsão promovidas por ransomware na 

América Latina. 

   Alguns dados do relatório 
da Apura 
   137 empresas vítimas de 
ataques cibernéticos de du-
pla extorsão, na América La-
tina 
   23 grupos praticaram os a-
taques 
   17 deles atuando no Brasil 
   71 empresas vítimas, no 
Brasil 
   11 dos 20 países da Amé-
rica Latina com ciberataques 
verificados 
   21 vítimas feitas pelo gru-
po “Prometheus” e 17 pelo 
“Pysa” 
   20 empresas da área de 
saúde, em toda a região, fo-
ram vítimas 
   16 indústrias, 13 empresas 
de alimentos e bebidas, 12 
de finanças, 12 organizações 
do setor público e 10 do va-
rejo estão entre os segmen-
tos com maior ocorrência. 
   Os grupos de ransomware 
identificados nos casos do 
Brasil: Avaddon; Conti; Dark 
Side; Egregor; Everest; Lock 
Bit; MAZE; Mount Locker; Ne 
filim; NetWalker; Prome 
theus; Pysa; Ragnar_Locker; 
Ragnarok; RansomEXX; Sek 
hmet; Sodinokibi (REvil). 
   MAIS INFORMAÇÕES 
   A Apura Cybersecurity In-
telligence S/A tem unidades 
em São Paulo e Brasília. Fun-
dada em 2012, desenvolve 
plataformas próprias de se-
gurança e inteligência ciber-
nética, entre elas a Boitatá 
(BTT NG), em fontes abertas, 
uma das mais reconhecidas 
na área. A Apura foi a pri-
meira empresa brasileira a 
participar da elaboração do 
principal relatório de investi-
gação sobre vazamentos de 
dados do mundo, o Verizon 
Data Breach Investigations 
Report. Detalhes em: 
   https://apura.com.br/. N 

 

do gás amônia, muito utiliza-
do em processos industriais. 
   “A Amônia possui um chei-
ro forte  e irritante. Quando i-
nalada, pode causar tosse, 
falta de ar, asfixia, e ainda 
ardência em vias aéreas su-
periores. O contato e expo-
sição direta ao gás pode cau-
sar até a morte”, explica. 
   Segundo o especialista, a 
utilização da amônia em pro-
cessos industriais é comum, 
principalmente no mercado 
alimentício, por causar um 
resfriamento mais eficiente 
dos alimentos. “A amônia 
(NH3) é um gás muito tóxico 
usado em larga escala na 
indústria porque seu poder 
de resfriamento é bem mais 
eficiente em grandes ambi-
entes do que o CFC (cloro-
fluorcarbono), inclusive em 
freezers   domésticos  por e- 

 

res precisam ter em mente 
que ela apresenta riscos à 
saúde e esses riscos exigem 
o uso adequado dos equipa-
mentos de proteção indivi-
dual (EPIs), além de seguir 
todos os procedimentos de 
segurança e o correto manu-
seio do maquinário e do 
gás”, finaliza. 
   Neutralizar a amônia do 
ambiente, seguir protocolos 
de segurança e a correta uti-
lização de EPIs, podem 
preve-nir graves acidentes 

N 
www.duxgrupo.com.br  

Amônia: Saiba como este gás muito utilizado em 
indústrias pode prejudicar a saúde do trabalhador 

Norminha 654, 16/12/2021 
  Acidentes causados por va-
zamentos de amônia estão 
sendo cada vez mais repor-
tados pela mídia. O caso 
mais recente ocorreu em 01 
de dezembro, na região nor-
deste de Belo Horizonte, on-
de o vazamento de um fri-
gorífico fez com que um fun-
cionário fosse socorrido às 
pressas ao inalar amônia. Por 
outro lado, essa é uma das 
substâncias mais presentes 
em processos industriais e 
pode causar danos à saúde 
do trabalhador. 
   Bruno Arias, Diretor Opera-
cional e Engenheiro Químico 
da Dux Grupo, empresa de 
inovação e saúde humana, 
explica que esses danos es-
tão ligados principalmente a 
problemas respiratórios cau-
sados  pela  fuga inesperada 

xemplo. Se todas as medidas 
preventivas não forem toma-
das, o uso dele pode ser al-
tamente perigoso e até le-
tal.”. 
   Além dos riscos citados pe-
lo especialista, falhas em 
válvulas de maquinários, 
corrosão externa, rachaduras 
e abastecimento inadequado 
contribuem para o vazamen-
to de frigoríficos com amônia 
e podem prejudicar a saúde 
dos trabalhadores.  
   “A forma mais eficiente pa-
ra evitar que a amônia não 
prejudique a saúde do traba-
lhador é neutralizá-la do me-
io ambiente. Hoje já existe 
uma solução acessível para 
indústrias e que garante a 
neutralização deste gás com 
100% de eficácia. Além dis-
so, todos os trabalhadores de 
indústrias e seus empregado 

http://www.norminha.net.br/
https://revistacipa.com.br/ball-packaging-brasil-exporta-projeto-premiado-sobre-seguranca-de-trabalhadores/
https://apura.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.duxgrupo.com.br/
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Norminha 654, 16/12/2021 
Foi realizado no último dia 09 
de dezembro de 2021, a Ce-
rimonia em que vários pro-
fissionais da SST foram ho-
menageados com a Comen-
da de SST 2021. 
   O evento foi realizado em 
espaço virtual da Aniamseg 
(https://animaseg.com.br/36
0). 

 
Raul Casanova, Diretor da 

Animaseg 
   Além da entrega de Co-
menda de Honra da SST aos 
profissionais que apresenta-
mos ao lado, foi entregue 
também o Prêmio Melhores 
Empresas em SST 2021. 
   Foram selecionadas, con-
forme os critérios de conces-
são do Prêmio, as empresas: 
   Área Hospitalar 
   Hospital Infantil SABARÁ 
   Indicado pela ANAHP; 
   Indústria Têxtil 
   Companhia Industrial 
   CATAGUASES 
   Indicada pela ABIT. 
   A Comenda de Honra ao 
Mérito de Segurança e Saúde 
no Trabalho é uma homena-
gem concedida aos profis-
sionais de segurança e saúde 
no trabalho, com mais de 30 
anos no setor, que fizeram 
trabalhos relevantes e com-
provados em prol da socie-
dade, hoje indicados pelas 
entidades profissionais mais 
importantes do setor, e esco-
lhidos por uma comissão for-
mada por Comendadores de 
SST. Foi idealizada em 2008 
pela Animaseg, aproveitando 
os 30 anos das NRs – Nor-
mas Regulamentadoras da 
CLT, e, coincidentemente, da 
fundação da própria associa-
ção. 

 
Um dos momentos da 

Cerimônia da Comenda de 
Honra da SST 

   Hoje, a Animaseg (Associa-
ção Nacional da Indústria de 
Material de Segurança e Pro-
teção ao Trabalho), faz par-
ceria com a ABRASEG, enti-
dade que representa Distri-
buidores e Importadores de 
Segurança e Proteção ao 
Trabalho no Brasil para rea-
lizar o evento. 
    

 
Sérgio Latance Júnior – 

Engenheiro de Segurança do 
Trabalho (ABS) 

   “Sempre gostei de estudar 
normas. Tudo que estudo 
vou a campo e o que faço em 
campo coloco em estudo. Es-
se conhecimento me levou a 
participar da elaboração de 
normas regulamentadoras, 
há uns 20 anos, começando 
com NR-5 (CIPA), depois NR-
16 (Atividades e Operações 
Perigosas) e outras. E assim 
foi 32 anos de vida profissi-
onal”. 

ANIMASEG apresenta os novos Comendadores de Honra da SST 2021 
COMENDA DE HONRA AO MERITO 2021 e Melhores Empresas em Segurança e Saúde no Trabalho foi realizado em Live, em espetacular 

espaço virtual no último dia 09 de dezembro de 2021, reunindo Comendadores, homenageados e convidados 

 

 
Jacinta Sidegum Renner – 
Ergonomista do Trabalho 

(ABERGO) 
   “Um das minhas contribui-
ções mais marcantes foi jun-
to à indústria calçadista bra-
sileira. 
   Com uma jornada de traba-
lho de 8h em pé, ocorriam a-
fastamentos de trabalho por 
acidentes ou doenças. A su-
gestão foi mapear as condi-
ções de trabalho e adaptar 
conforme parâmetros de er-
gonomia da NR-17. Foi cria-
da, então, a Cartilha de Er-
gonomia em 2011, e distri-
buída em todo o Brasil”. 

 
Luis Augusto de Bruin – 

Gestor Empresarial – 
Fabricante (ANIMASEG) 

   “Um fato marcante da mi-
nha carreira foi quando apre-
sentei o CA – Certificado de 
Aprovação em um evento da 
ANIMASEG, em 1978, que 
celebrava a criação da enti-
dade. 
   Desde então, atuo no setor 
de forma a disseminar conte-
údos sobre prevenção de aci-
dentes no Brasil”. 

 
Carlos Alberto Alves de 
Queiroz – Técnico de 

Segurança do Trabalho 
(ANATEST) 

   “Trabalhei em uma fábrica 
de cimento onde programa-
vam paradas para correção 
de anomalia. Não havia preo-
cupação com Segurança e 
Saúde no Trabalho. O índice 
de acidentes graves e óbitos 
eram altos. 
   Desenvolvi ações de pre-
venção e conscientização so-
bre segurança. Depois de um 
ano, conseguimos zerar as 
paradas de manutenção”. 

 
Nivaldo Barcaro – Gestor 
Empresarial – Distribuidor 

(ABRASEG) 
   “Trabalhar com EPI é apaí-
xonante, é um desafio, é co-
nhecimento. Em 35 anos de 
atuação, eu aprendo cada dia 
mais um pouco. Devemos a-
creditar na segurança que os 
EPIs proporcionam e investir 
na proteção aos trabalhado-
res”. 

2022 tem mais! 
N 

 

 
Maria Helena Palucci 

Marziale – Enfermeira do 
Trabalho (ANENT) 

   “Minha trajetória é voltada 
à formação de profissionais 
em SST. Na Escola de Enfer-
magem de Ribeirão Preto da 
USP, da qual sou diretora, 
implementei junto com ou-
tros professores a área de 
Saúde do Trabalhador, diplo-
mando vários Enfermeiros do 
Trabalho e Mestres em Saú-
de Ocupacional, incluindo fi-
sioterapeutas e dentistas 
dentro de programa multidis-
ciplinar”. 

 
Luiz Euripedes Ferreira Rosa 
– Engenheiro de Segurança 

do Trabalho (ANEST e 
ANDEST) 

   “Um momento marcante 
na minha vida profissional foi 
trabalhar no projeto da cons-
trução civil de Goiás para a-
poiar a segurança no traba-
lho, apresentando a NR-18 
nas obras. Foi um trabalho 
intenso para desenvolver 
uma cultura de segurança. 
Muito tempo depois, com-
partilhamos a nossa experi-
ência com o Ministério do 
Trabalho”. 

 
Odenofre Ferreira Lôbo – 

Médico do Trabalho ANAMT 
   “Trabalhei em uma fábrica 
onde cerca de 5% dos traba-
lhadores faltavam todo dia 
para ir a posto médico. Para 
solucionar, pesquisei normas 
do INSS e fiquei lado a lado 
de cada um. O resultado foi 
uma redução de 70% em fal-
tas desnecessárias. Com ba-
se nessa experiência, abri a 
primeira empresa de Medici-
na do Trabalho em Brasília, 
hoje com 43 anos e uma ex-
pertise de atendimento a 
mais de 500 empresas e inú-
meras avaliações”.  

 
Cláudia Giglio de Oliveira 

Gonçalves – Fonoaudióloga 
do Trabalho (5BFa) 

   “Como Fonoaudióloga do 
Trabalho, desenvolvi dentro 
de uma metalúrgica o pro-
grama de conservação audi-
tiva da maneira que eu acre-
ditava ser eficiente. A expe-
riência foi bem-sucedida, le-
vando-me a ingressar na vi-
da acadêmica para ampliar a 
divulgação das boas práticas 
em conservação9 adutiva, a-
judando assim a consolidar a 
Fonoaudiologia na área de 
Saúde do Trabalhador”. 

 
Paulo Roberto de Oliveira – 

Higienista Ocupacional 
(ABHO) 

   “Um fato impactante na 
minha carreira foi durante 
uma discussão no 1º Con-
gresso da área sobre insalu-
bridade. Resolvi estudar o te-
ma e trabalhar nessa ques-
tão. Alguns anos depois, es-
crevi o livro Controle de Insa-
lubridade – uma estratégia 
baseada em 5 pilares, e tive 
toda minha trajetória profis-
sional focada no assunto in-
salubridade”. 

 
A Animaseg criou um espaço virtual espetacular. ANIMASEG DIGITAL 360, o espaço 360 para 
consulta das principais empresas de EPI associadas a ANIMASEG, onde também você poderá 

assistir ao evento da Comenda 202: https://animaseg.com.br/360  
 

http://www.norminha.net.br/
https://animaseg.com.br/360
https://animaseg.com.br/360
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://animaseg.com.br/360
https://animaseg.com.br/360
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Norminha 654, 16/12/2021 
   A água é fundamental e in-
dispensável para que seu 
corpo exerça as funções vi-
tais. Nenhum ser vivo é ca-
paz de sobreviver sem ela e 
sem a hidratação que ela 
proporciona.  
   Diferente do que muitas 
pessoas acreditam, sentir 
sede não é uma coisa muito 
boa, viu? A sede é um sinal o 
corpo está emitindo, para a-
lertar que está desidratado. 
   Beber água somente quan-
do está com sede pode ser 
considerado um dos maiores 
equívocos cometidos pelas 
pessoas. Ela existe para te 
alertar que, na verdade, já 
passou da hora de ingerir á-
gua.  
   Com a sede, você pode a-
cabar comprometendo sua 
saúde, já que ela mostra que 
o organismo está funcionan-
do no seu limite, sem o lí-
quido.  
   A maneira mais correta de 
agirmos no dia a dia em re-
lação ao consumo de água, é 
criar rotinas que possam au-
xiliar e lembrar que você pre-
cisa fazer a ingestão dela. 
   Como saber se estou desi-
dratado?  
   Primeiramente, a desidra-
tação acontece quando você 
perde os líquidos do corpo du 

rante o dia, seja por uma ca-
minhada, corrida, ou até 
mesmo pelo calor excessivo. 
Quando esse líquido não é 
reposto por meio da água, o 
organismo entra no processo 
de desidratação. 
   Mas antes de desidratar, o 
organismo emite alguns si-
nais para te alertar que a 
quantidade de águe ingerida 
não está sendo suficiente. 
   Os sinais nem sempre são 
tão claros. É importante que 
você fique alerta aos seguin-
tes sinais: 
   Dor de cabeça: se você já 
teve dor de cabeça ou enxa-
queca sem saber o motivo, 
pode ser falta de se hidratar. 
Esse é o primeiro sinal do 
corpo avisando sobre a falta 
de água; 
   Sede: sentir sede é um 
ponto negativo. Isso é um in-
dicativo de que você está de-
sidratado, por isso é funda-
mental ingerir água antes de 
ter sede; 
   Prisão de ventre: A falta de 
água no organismo torna a 
digestão lenta e pesada, po-
dendo causar acúmulos no 
intestino grosso, o que acaba 
provocando a constipação 
intestinal; 
   Indisposição, cansaço e 
mau humor: diminuição de 
produtividade,  cansaços  re- 

 

Você sabia que quando dá sede, já passou 
da hora de beber água?  

A sede mostra que o organismo está funcionando no seu limite 

Muda o prazo para entrada em vigor das 
novas regras para EPIs importados 

pentinos, indisposição fre-
quente e mudanças constan-
tes de humor também podem 
ser sinal de desidratação;  
   Boca e pele seca: esse é 
um sintoma extremamente 
visível de desidratação. Isso 
mostra que você precisa de 
água com urgência.  
   Articulações: a água auxilia 
até na funcionalidade das ar-
ticulações. A falta dp líquido 
nessa parte do corpo pode 
aumentar o atrito entre os 
ossos, o que acaba trazendo 
dores e e limitações de mo-
vimentos. 
   Acquatuba   
   A engarrafadora de água 
atua em Araçatuba desde 
maio de 2020 e está ganhan-
do cada vez mais espaço na 
cidade por conta dos bene-
fícios para a saúde da água 
oferecida por eles, com zero 
sódio e pH de 9,47, sendo 
uma das águas mais álcali-
nas do País. 
   A  Acquatuba  , que signifi-
ca “abundância em água”, 
investiu mais de R$ 5 mi-
lhões na construção, em uma 
área de cinco mil metros 
quadrados. 
   A Acquatuba fica em Ara-
çatuba (SP), na rua Clibas de 
Almeida Prado, 6.538. 

N 
Hoje Mais 

 

Norminha 654, 16/12/2021 
Por Bruna 
Klassmann/Jornalista da 
Revista Proteção 
     Foi publicada no dia 10 de 
dezembro, a Portaria MTP nº 
899 que altera o prazo para 
entrada em vigor do capítulo 
I e alguns outros itens da 
Portaria MTP nº 672, publi-
cada em novembro, que dis-
ciplina os procedimentos, 
programas e condições de 
Segurança e Saúde no Tra-
balho. Esse capítulo I corres-
ponde aos Procedimentos de 
avaliação de Equipamentos 
de Proteção Individual, pre-
vistos na Norma Regulamen-
tadora nº 6. De acordo com a 
nova portaria, a entrada em 
vigor deste capítulo passou 
para o dia 10 de março de 
2022. 
   Entre os tópicos referentes 
aos EPIs, a Portaria MTP nº 
672 havia destacado que os 
equipamentos importados 
poderão entrar no Brasil ape-
nas  com certificado  de con- 

formidade de laboratórios do 
exterior, não necessitando 
mais de teste em laboratório 
brasileiro para obter o CA. 
Conforme o texto do Artigo 6º 
desta Portaria, a exigência do 
Governo é que o organismo 
certificador internacional se-
ja membro do ILAC (Inter-
national Laboratory Accredi-
tation Cooperation) ou cor-
respondente, ou do NIOSH 
(National Institute for Occu-
pational Safety and Health), 
para equipamentos de prote-
ção respiratória. 
   Desde a divulgação da Por-
taria, a Animaseg (Associa-
ção Nacional da Indústria de 
Material de Segurança e Pro-
teção ao Trabalho) já havia 
se manifestando contrária a 
essas alterações, que para a 
entidade é a modificação 
mais significativa do texto. 
No dia 7 de dezembro, um 
posicionamento oficial da 
entidade foi entregue ao Go-
verno. No manifesto, a Asso-
ciação solicitou que este tre- 

cho do documento fosse am-
plamente discutido antes da 
entrada em vigor ou que a 
Portaria fosse postergada. 
   Para o diretor executivo da 
Animaseg, Raul Casanova 
Jr., o adiamento deste capí-
tulo I da Portaria nº 672 foi 
uma medida acertada da Se-
cretaria de Trabalho. “Visto 
que especificamente no caso 
do Artigo 6º, que diz respeito 
aos laboratórios, cada caso 
deve ser tratado indepen-
dentemente e com tempo 
para verificar, realmente, as 
possibilidades de ser feita 
essa abertura ou não. Tem 
casos que a gente sabe que 
essa abertura é necessária, 
claro que com várias restri-
ções. Já em outros casos não 
tem sentido ou necessidade. 
Então, o adiamento especifi-
camente por causa desse ar-
tigo foi muito bem-vindo”, 
ressalta Raul. 

N 
Proteção 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.hojemais.com.br/aracatuba/noticia/seu-negocio-aracatuba/voce-sabia-que-quando-da-sede-ja-passou-da-hora-de-beber-aguanbsp
https://www.softworksepi.com.br/
https://protecao.com.br/destaque/muda-o-prazo-para-entrada-em-vigor-das-novas-regras-para-epis-importados/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Norminha 654, 16/12/2021 
   Em busca de uma vida me-
lhor, Mateus, um rapaz hu-
milde de uma cidade peque-
na, e outros jovens aceitam 
trabalhar em um ferro velho 
em São Paulo. Porém, logo 
todos percebem que foram 
enganados e caíram em uma 
rede de trabalho escravo. O-
lhando para esse cenário, 
Mateus decide se unir ao seu 
captor e se tornar seu braço 
direito, mesmo sofrendo com 
grandes conflitos morais. Es-
ta é a sinopse do filme bra-
sileiro “7 Prisioneiros”, do di-
retor Alexandre Moratto, que 
estreou no catálogo da Net-
flix em novembro passado. 

 
   Segundo especialistas da 
área de SST, o filme de des-
taca, pois traz à tona uma 
temática muito presente no 
país. “Para Aristóteles, ‘A ar-
te imita a vida’. O filme é a vi-
são do diretor e equipe acer-
ca de uma chaga social cru-
delíssima: o trabalho análogo 
à escravidão. A realidade é 
talvez ainda mais sangrenta, 
mais ampliada, mais corrosi-
va, segundo relatos e ele-
mentos coletados nas inspe-
ções pelos colegas auditores 
do trabalho. Muitas vezes a 
caracterização do trabalho a-
nálogo é delimitada também 
por temáticas relacionadas à 
segurança e saúde, como o 
contato com pesticidas sistê-
micos e exposição a máqui-
nas inseguras, mastigadoras 
de membros humanos. Aliás, 
uma violência que já levou a 
fiscalização a encontrar cor-
pos de trabalhadores em lo- 
cais ermos, corpos  ainda vi- 
 

Filme “7 Prisioneiros” destaca o 
problema do trabalho escravo 

 

vos e desgastados pelo tra-
balho insano igualmente jo-
gados nas planícies urbanas 
das grandes cidades”, desta-
ca o auditor-fiscal do Traba-
lho e presidente do Instituto 
Trabalho Digno, Luiz Alfredo 
Scienza. 

 
   O auditor ressalta a impor-
tância de a arte em geral 
conscientizar sobre os pro-
blemas da sociedade. “Nos-
sas injustiças precisam ser 
conhecidas, para que isso 
gere debate, reflexão e solu-
ções viáveis. Esse é o histó-
rico papel da arte, destravar 
o silêncio. O cinema brasi-
leiro já nos deu mostras in-
teressantes de formatar uma 
janela para um mundo quase 
invisível, como ‘Cidade de 
Deus’, não uma obra pan-
fletária, mas vertente de hu-
manismo e solidariedade. O 
trabalho análogo à escravi-
dão é uma excrescência que 
poderia gerar outras refle-
xões nas artes em geral, um 
sinal que ainda nos resta a 
capacidade de nos indignar”. 
   Scienza espera que a obra 
possa atingir não só a socie-
dade como instâncias gover-
namentais. “Espero, sincera-
mente, que seja capaz de 
sensibilizar aqueles que hoje 
definem as políticas públicas 
para o trabalho análogo à es-
cravidão, em um retrocesso 
visível. A própria negação da 
sua existência ou a minimi-
zação, por bula real, não aju-
da esses cidadãos e também 
a busca de soluções susten-
táveis”, declara. 

N 
Proteção 

 

 

Lapsos e relapsos de memória no universo produtivo 
Norminha 654, 16/12/2021 
         Lapso de memória é uma falha na 
memória, ou seja, um esquecimento. 
Um lapso também pode ser um inter-
valo, é o lapso temporal. Um lapso cor-
responde a um erro não intencional e na 
psicologia, o termo é utilizado como um 
lapso freudiano, ou conhecido por ato 
falho. 
   Relapso corresponde aquele que é 
negligente, que não presta atenção de-
vida às suas obrigações. Também se 
refere àquele que comete o mesmo erro 
repetidas vezes. Pode-se dizer que 
alguém foi relapso quando alguma falha 
ocorreu enquanto esta pessoa deveria 
estar tomando conta de determinado 
processo ou operação. O relapso está 
relacionado à falta de responsabilidade 
e/ou preguiça. Um profissional relapso 
é alguém que exerce sua função de 
forma despreocupada, ou insuficiente, 
que comete falha por falta de atenção 
ou interesse. 
   Muitos estudos, sem dúvida, perma-
necem afirmando que o erro humano é 
responsável por, pelo menos, a metade 
dos acidentes ocorridos nas organiza-
ções (Dekker, 2002), logo, conhecer as 
possíveis situações que estão envolvi-
das no erro é essencial e importante pa-
ra evita-los. Outro ponto que torna o 
erro humano mais perceptível é que ca-
da vez mais os sistemas ficam mais 
confiáveis e que devido à complexidade 
dos mesmos é difícil se antecipar a si-
tuações que possam ocorrer. 
   Este assunto foi discutido e debatido 
no XXXII Encontro Nacional de Enge-
nheiros de Produção, em Bento Gon-
çalves, RS, Brasil, 15 a 18 de outubro 
de 2012, um ano após o lançamento da 
obra “Cyberpreview, a cibernética apli-
cada a prevenção de erros e falhas”, 
editora Nelpa (SP), de autoria do mes-
mo autor deste artigo, quando a pre-
venção de acidentes é estudada a partir 
da compreensão do papel dos erros dos 
trabalhadores nos acidentes, os quais 
são reconhecidamente fatores contri-
buintes importantes. Marcelo Fabiano 
Costella e Railda Masson, ambos da 
engenharia de produção trouxeram pa-
ra conhecimento, resultados de estudos 
correspondentes a descrição de aci- 

Vamos sortear um 
IPHONE 11 64gb e 

você pode ser o 
ganhador! 

Norminha 654, 16/12/2021 
          Todos os clientes que adquirirem 
o material, avaliado em mais de R$800, 
por apenas R$49,90, até 20 de dezem-
bro de 2021, vão participar automati-
camente do sorteio! 
   Sorteio será ao vivo no YouTube da 
Realizarte Palestras! 
   Então não perca tempo, adquira o 
conteúdo completo e boa sorte! 
https://go.hotmart.com/L45919262O  

ATENÇÃO: 
Com tua participação, além de ter bons 
produtos e concorrer ao prêmio estará 

colaborando com Norminha 
 

Fatores 
Humanos 

Tipo Porcentagem 

Erros 
básicos 

Deslize 46% 

Comporta- 
mento 

Violação de 
Regras 

32% 

Falha Não houve 
erro do 
trabalhador 

14% 

Esqueci- 
mento 

Lapso de 
memória 

5% 

Treinamento Desconheci- 
mento 

3% 

dentes ocorridos no período a janeiro a 
dezembro de 2010, de 63 acidentes in-
vestigados em um estabelecimento Fri-
gorífico de grande porte, utilizando al-
goritmos para o lapso de memória co-
mo predominante para os erros huma-
nos. 
   Descrição dos acidentes ocorridos no 
período de trabalho correspondente a já-
neiro a dezembro de 2010, resultando 
na investigação de 63 acidentes ocor-
ridos na empresa de frigorífico de gran-
de porte quando 5% (Lapso de memó-
ria), o trabalhador entende o procedi-
mento, sabe dos riscos envolvidos na 
sua atividade, mas mesmo assim acaba 
sofrendo o acidente, sendo acometido 
dos legítimos “brancos”, que somente 
após o acidente se dão conta do que re-
almente aconteceu. Um fator de desta-
que foi o fato do lapso de memória terem 
ocorrido em atividades rotineiras. 
   O método de tipos de erros humanos 
foi proposto por Costella e Saurin (2005), 
baseando-se no estudo de Reason 
(1990), que diferencia tipos de erros, de 
acordo com os níveis de desempenho 
em que eles ocorrem. Desde então o 
método já foi aplicado em inúmeros se-
tores da economia: indústria de trans-
formação metal mecânica, distribuição 
de combustível e em empresas de cons-
trução civil. 
   De Acordo com Reason (1990), erro 
humano pode ser definido como uma 
falha humana numa sequência de ações 
planejadas para alcançar determinado 
resultado, pelo fato das ações não de-
correrem como planejado ou porque o 
plano era inadequado. Mais tarde, Rea-
son (2008) propôs um modelo para os 
erros humanos chamado de “queijo 
suíço”, onde os buracos do queijo são as 
defesas que podem impedir a ocorrência 
do erro e, assim, para que o erro acon-
tecesse todos os buracos do queijriam 
teriam de estar alinhados. 
   Não nos esqueçamos que os aci-
dentes estão atrelados as causas natu-
rais dos erros, que podem acontecer de-
vido as distrações, perda da atenção na 
realização da atividade, lapsos de me-
mória, etc. Para haver negligência ou 
desatenção por parte da vítima, devem 
ter ocorrido anteriormente uma séria de 
decisões, atitudes, comportamentos or- 
ganizações que criaram condições para 
que o acidente ocorresse, segundo Rea-
son e confirmado por todos nós na área 
de engenharia de segurança e medicina 
do trabalho. 
   Os Erros podem ser agrupados de 
acordo com os tipos de erros, os quais 
se apresentam classificados com tipo 
 
 

 

de comportamento e sua respectiva 
consequência, em qual estágio cogniti-
vo, o tipo de erro apresentado. 
 

Comporta- 
mento 

Estágio 
Cognitiv
o 

Tipo 
de 
erro 

Nível de  
Desem- 
penho 

Ação não  
ocorre 
como 
planejada 

Execuçã
o 

Des 
lize 

Nível de  
habili- 
dade 

Ação não  
ocorre 
como 
planejada 

Memóri
a 

La 
pso 

Nível de  
habili- 
dade 

Plano 
selecio- 
nado não 
atinge 
resultado 
esperado 

Planeja- 
mento 

Em 
gano 

Nível de 
 regras 

Plano 
criado/im- 
provisado 
não atinge 
resultado 
esperado 

Planeja
mento 

Em 
gano 

Nível de  
conhe- 
cimento 

   É importante salientar que o método 
também define diversas situações em 
que não houve erro da vítima, o que já 
evidencia uma das grandes vantagens 
desse método de análise, que é evitar a 
busca por culpados de modo a identi-
ficar se houve ou não erro humano e, no 
caso de ter ocorrido, que tipo foi no in-
tuito de facilitar a prevenção de outros 
acidentes. A identificação de tipos de 
erros humanos contém uma sequência 
de perguntas que inicia com a pergunta: 
“o trabalhador conhecia os procedi-
mentos e ou foi treinado para esta ta-
refa? ” Para todas as perguntas existe a 
resposta sim ou não, tendo assim o 
algoritmo vários caminhos para chegar 
na classificação do erro ocorrido no 
acidente. Se a resposta para a questão 
inicial foi sim, a próxima questão a ser 
respondida é “o procedimento e trei-
namento era adequado?” E, comple-
mentando: “o procedimento ou treina-
mento foi seguido?” Observar que esta 
é uma pergunta chave do fluxograma, 
pois leva a dois caminhos bem distintos, 
os quais exigem ações bem diferentes. 
As respostas positivas demonstram que 
o trabalhador seguiu o procedimento, 
quando ocorreu uma falha no sistema 
sem a necessidade de ação direta do 
trabalhador envolvido, e se a resposta 
for não, significa que o trabalhador não 
recebeu informações correspondentes à 
atividade a ser desenvolvida. Isenta o 
trabalhador de qualquer responsabili-
dade, correlacionando que não houve 
erro do trabalhador. Significa que ele 
cometeu uma violação e isso exige me-
didas mais complexas, desde a avalia-
ção se o procedimento vem sendo se-
guido por todos ou se o trabalhador ne-
cessita de mais treinamento e consci-
entização. 
   *Um alerta para as distrações des-
necessárias, desvios de focos desmo-
tivados das regras. 

N 
Jorge Gomes 

Especialista em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho 

 

 

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://protecao.com.br/geral/filme-7-prisioneiros-destaca-o-problema-do-trabalho-escravo/
https://www.youtube.com/watch?v=Mr2vNNe-qk8
https://go.hotmart.com/L45919262O
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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Indicadores da Animaseg 
demonstram aumento no 
mercado de EPIs em 2020 

   INDICADORES 
   No ano de 2020, devido à 
pandemia da Covid-19 e 
suas consequências no mer-
cado de EPI, parte dos pro-
dutos e empresas tiveram 
que atender a uma demanda 
muitas vezes superior à mé-
dia história, enquanto outros 
tiveram que, simplesmente, 
paralisar seus fornecimentos 
e, consequentemente, suas 
produções devido à paralisa-
ção das atividades produti-
vas de seus clientes por di-
versos meses. “Em 2020, a-
pesar do lockdown e uma ex-
pectativa inicial de queda, ti-
vemos um aumento de 25% 
em dólares, chegando a 3,2 
bilhões de dólares no ano, 
resultado puxado, principal-
mente, pelos EPIs destinados 
à área médico-hospitalar, 
tendo o mercado de respira-
dores descartáveis crescido 
416%, isto somado a uma 
recuperação dos demais EPIs 
no último trimestre”, destaca 
Brasil. 
   Ainda conforme o presi-
dente da Animaseg, o merca-
do brasileiro de EPIs continua 
crescendo e se espera que 
feche 2021 com um aumento 
de 6% em valor. “Mesmo ha-
vendo uma queda dos EPIs 
da área médico-hospitalar, 
foi compensada pela deman-
da crescente dos demais e-
quipamentos. Neste 2021, a 
indústria de equipamentos 
enfrentou um forte desabas-
tecimento de algumas maté-
rias primas, além do au-
mento significativo de pre-
ços”, reforça Brasil. 

   Sobre as expectativas para 
2022, Brasil aposta que o 
mercado de EPIs continuará 
crescendo significativamen-
te. “Isso se dará devido ao 
reconhecimento global da 
importância do EPI durante a 
pandemia, além da consci-
entização crescente das em-
presas brasileiras e a entrada 
em vigor da parte de SST no 
e-Social”, destaca. 
   EXPORTAÇÕES 
   Já nas exportações brasi-
leiras de EPIs, os indicadores 
reforçam a continuidade de 
crescimento em 2020, com 
um aumento de 71%, so-
mando US$ 76,21 milhões. 
Em 2019, já havia aumen-
tado 11% com relação ao 
ano anterior, somando US$ 
44,67 milhões. “Em 2020, os 
valores finais cresceram sig-
nificativamente em relação a 
2019, especificamente, devi-
do a exportação de respira-
dores descartáveis, tipo PF 
F2. Mas estudando a varia-
ção, verificamos que ela o-
correu nos meses de feve-
reiro e março de 2020, no 
NCM de PFF que é o mesmo 
que o de máscaras cirúrgi-
cas, apontado em março de 
2020 para uma exportação 
expressiva”, salienta o presi-
dente da Animaseg. 
   Conforme Brasil, estes nú-
meros poderiam ter sido 
maiores, caso o Governo Fe-
deral não tivesse proibido 
neste mesmo período, a ex-
portação de vários equipa-
mentos ligados à área mé-
dico-hospitalar, frustrando a 
oportunidade que se abria 
naquele momento para o 
mercado brasileiro. “Por 
desconhecer a potencialida-
de da indústria brasileira, 
que tinha a capacidade ócio-
sa e de ampliar sua produção 
para atender tanto o merca-
do interno como o externo”, 
destaca. 
   Acesse aqui, o conteúdo 
dos indicadores na íntegra. 

Proteção 

Vamos sortear 
um IPHONE 11 

64gb e você pode 
ser o ganhador! 

Norminha 654, 16/12/2021 
 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   

N 

SST: documentos da saúde e segurança do 
trabalho chegaram ao e-Social 

Norminha 654, 16/12/2021 
Por João Marcio Tosmann 
    O e-Social, sobre iniciativa 
da Receita Federal, Caixa E-
conômica, Ministério do Tra-
balho, INSS e que faz parte 
do SPED (Sistema Público de 
Escrituração Digital para mo-
dernizar os processos e o-
brigações fiscais), implantou 
a obrigatoriedade da criação 
e transmissão dos eventos 
de SST (Saúde e Segurança 
do Trabalho) para empresas 
do Grupo 1. Conforme esta-
belece a Portaria Conjunta 
SERFB/SEPRT/ME nº 71, de 
29 de junho de 2021, os e-
ventos obrigatórios são: 
   - S-2210 – Comunicação 
de Acidente de Trabalho; 
   - S-2220 – Monitoramento 
de Saúde do Trabalhador; 
   - S-2240 – Condições Am-
bientais do Trabalho – Agen-
tes Nocivos. 
   A qual grupo pertenço? 
   O e-Social é dividido em 
quatro grupos com diferen-
tes faturamentos, tributos e 
encargos. Confira abaixo: 
   Grupo 1: empresas com fa-
turamento anual superior a 
78 milhões. 
   Grupo 2: entidades empre-
sariais com faturamento no  

Anuncie sua empresa 
aqui na Norminha 

Saiba como no Whats 
18 99765-2705 

ano de 2016 de até 78 mi-
lhões e que não sejam optan-
tes pelo Simples Nacional. 
    Grupo 3: empregadores 
pessoa física (exceto domés-
tico) optantes pelo SIMPLES, 
produtor rural PF e entidades 
sem fins lucrativos. 
   Grupo 4: órgãos públicos e 
organizações internacionais. 
    Dessa forma, desde 13 de 
outubro de 2021, apenas as 
empresas com faturamento 
anual acima de 78 milhões 
devem realizar os eventos 
obrigatórios acima citados. 
   O que eu devo saber? 
   De acordo com informa-
ções do Governo Federal, pa-
ra os eventos S-2240, é obri-
gatório a carga inicial conter 
a descrição das informações 
na data de início. Além disso, 
deve ser enviado um S-2240 
para cada trabalhador com 
vínculo ativo, tendo como da-
ta de início da condição o dia 
13 de outubro de 2021, con-
forme o Manual de Orienta-
ção do e-Social. 
   Já para os eventos S-2210 
e S-2220, não é necessário 
carga inicial. Para deixar 
mais claro, a carga inicial é 
formada pelos eventos que 
identificam as informações 

do empregador, do estabele-
cimento, assim como toda a 
base cadastral necessária 
para composição dos demais 
eventos do e-Social. 
   Todos os eventos obrigató-
rios estabelecidos têm ação 
decisiva diretamente nos a-
fastamentos e remunerações 
por periculosidade e insalu-
bridade. Por esse e outros 
motivos, todas as empresas 
devem se capacitar para es-
tarem de acordo com o e-
Social e isso inclui a moder-
nização dos processos, envio 
dos eventos SST com trans-
missão para o e-Social em 
formato XML, entre outros. 

 
*João Marcio Tosmann é for-
mado em Engenharia Elétrica 
e diretor da Tagout, indústria 
de produtos de Bloqueio e E-
tiquetagem que oferece con-
sultoria, treinamento e ela-
boração de procedimentos 
para implantação do Progra-
ma de Controle de Energias 
Perigosas (PCEP). N 

Revista CIPA 

 

 

 

Norminha 654, 16/12/2021 
Por Bruna Klassmann* 
 A Animaseg (Associação Na-
cional da Indústria de Mate-
rial de Segurança e Proteção 
ao Trabalho) lançou durante 
a entrega da Comenda de 
Honra ao Mérito de SST, na 
última quinta-feira, dia 9, os 
“Indicadores do Mercado 
Brasileiro de Equipamentos 
de Proteção Individual 
2021”. A publicação, criada 
em 2003, tem como objetivo 
servir de orientação para as 
empresas definirem suas es-
tratégias de mercado. “A ba-
se dos indicadores é o levan-
tamento do mercado anual 
de EPIs, detalhado em nove 
setores, mas conta, também, 
com dados sobre exportação 
e acidentes do trabalho. Ho-
je, é o único indicador de 
mercado no Brasil e atende 
os objetivos para os quais fo-
ram criados, sendo utilizando 
tanto por empresas brasilei-
ras, como servindo de base 
para levantamentos mun-
diais”, destaca José Geraldo 
Brasil, presidente da Anima-
seg. 
   O documento traz um resu-
mo geral do mercado em 
2020, com informações de-
talhadas para os dez tipos 
principais de EPIs: vestimen-
tas de segurança, luvas de 
segurança, luvas hospitala-
res, calçados de segurança, 
proteção respiratória, prote-
ção a face/olhos, equipa-
mentos contra quedas, capa-
cetes de segurança, cremes 
protetores e proteção auditi-
va. 

http://www.norminha.net.br/
https://animaseg.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Indicadores-do-Mercado-Brasileiro-de-EPI-2021.pdf
https://protecao.com.br/destaque/indicadores-da-animaseg-demonstram-aumento-no-mercado-de-epis-em-2020/
https://go.hotmart.com/L45919262O
https://go.hotmart.com/L45919262O
https://revistacipa.com.br/sst-documentos-da-saude-e-seguranca-do-trabalho-chegaram-ao-e-social/
https://www.kaefy.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 654, 16/12/2021 
* Alexandre Slivnik 
    O ciclo da vida profissional 
mudou muito nos últimos a-
nos, sendo que atualmente 
boa parte dos jovens que es-
tão começando uma carreira 
nem sempre buscam apenas 
um bom salário e uma posi-
ção privilegiada numa em-
presa. Na verdade, a ambi-
ção desses colaboradores 
também pode estar relacio-
nada ao propósito de realizar 
grandes feitos e à vontade de 
impactar positivamente o ne-
gócio e a sociedade. 
   Uma das principais carac-
terísticas dos profissionais a-
tualmente é justamente o de-
sejo por desenvolvimento 
que vai além da própria car-
reira. Enquanto muitas pes-
soas possuem medos e re-
ceios sobre realizar novas a-
tividades e incrementar as 
capacitações,  aqueles  que 

cialidades e das suas fragi-
lidades e que tem um plano 
de ação firme para desen-
volver uma atividade de valor 
inestimável para o Brasil: ga-
rantir o trabalho produtivo, 
seguro e saudável. Por esse 
valor é que perseveramos”, 
completa. 
   Ações institucionais 
   A abertura também teve a 
participação das diretoras 
Marina Battilani, de Conheci-
mento e Tecnologia, e Erika 
Benevides, de Pesquisa Apli-
cada. Elas apresentaram al-
gumas ações realizadas. 
   A Fundacentro oferece três 
cursos on-line na plataforma 
EV.G (Escola Virtual de Go-
verno): Segurança Química 
em Laboratórios de Ensino e 
Pesquisa, Segurança em 
Máquinas e Equipamentos – 
Fundamentos Básicos e Se-
gurança em Máquinas e E-
quipamentos - Apreciação e 
Redução de Risco. Neste a-
no, foram cerca de 11.500 
pessoas capacitadas em 
mais de 1.400 municípios 
pelo Brasil. 
   “Conseguimos ter capilari-
dade e atingir pessoas que 

 
Em II Encontro de Pesquisa e Inovação, presidente Felipe 

Portela fala sobre ações realizadas para dar novo formato à 
organização 

des podem continuar se de-
senvolvendo e até mesmo 
mudar de carreira quando 
bem entender. Normalmente 
esse pensamento está atre-
lado ao medo paralisante de 
estar fora da zona de confor-
to e é nesse cenário que a a-
daptação se faz fundamen-
tal. Atualmente não importa 
mais o quanto uma pessoa 
sabe e sim o tamanho da sua 
disposição para aprender o 
que ainda não sabe. 
   Outra característica pre-
sente nas crianças e que po-
de ser positiva no mundo 
corporativo é a audácia. Exis-
tem muitos casos de colabo-
radores audaciosos que aca-
baram criando excelentes in-
terações e produtos por con-
ta desse traço, gerando a-
inda mais valor para as em-
presas. As mentes curiosas e 
a aversão ao erro são carac-
terísticas   essenciais   para 

bras digitais da instituição 
entre 1997 e 2021,  as Nor-
mas de Higiene Ocupacional 
(NHOs), as Recomendações 
Técnicas de Procedimentos 
(RTPs) e Cartilhas Covid-19. 
Recentemente, houve o lan-
çamento da Recomendação 
técnica de procedimentos nº 
05: instalações elétricas 
temporárias em canteiros de 
obras. 
   Já a diretora de Pesquisa 
Aplicada, Erika Benevides, 
ressalta as atividades do II 
Encontro de Pesquisa e Ino-
vação. Quatro dias com vá-
rias atividades para levar 
mais conhecimento em SST 
para a sociedade com trans-
missão pelo canal da institui-
ção no YouTube, onde os ví-
deos ficam disponíveis. Tam-
bém ocorreram oficinas e 
rodas de bate-papo internas 
para os servidores. 
   Entre as ações da Diretoria 
de Pesquisa Aplicada, res-
ponsável pela área finalística 
da Fundacentro, um dos des-
taques é a Vitrine de Proje-
tos, que apresenta as pes-
quisas desenvolvidas pela 
instituição. Há em média 25 
projetos realizados. Para 
2022, está prevista a criação 
de grupos para revisar as 
NHOs. 
   A equipe da DPA também 
atua no Laboratório de Inova-
ção, ligado à Presidência da 
Fundacento, que atua no pro-
cesso para inovar no serviço 
público. “Vamos também ex-
pandir nossas iniciativas de 
inovação”, revela Erika Ben-
vides. N 

crescer na carreira. 
   Novamente, o medo e o 
conforto acabam sendo em-
pecilhos para esse tipo de 
atributo. No entanto, outro 
fator que pode impactar todo 
o desenvolvimento profissio-
nal é a comparação com ou-
tras pessoas, que muitas ve-
zes estão vivendo jornadas 
diferentes. Cada pessoa pos-
sui o seu próprio tempo para 
crescimento. 
   Vale ressaltar que o desen-
volvimento de cada indivíduo 
é da sua própria responsabi-
lidade, por isso, é preciso in-
vestir em cursos, palestras e 
toda forma de conteúdo que 
possa ajudar nesse proces-
so. N 
Alexandre Slivnik é reconhe-
cido oficialmente pelo gover-
no norte americano como um 
profissional com habilidades 
extraordinárias. N 

www.alexandreslivnik.com.br  

Norminha 654, 16/12/2021 
      Pensar estratégias para o 
consumo saudável de ener-
gia é uma preocupação dos 
pequenos e, especialmente, 
dos grandes empresários. 
Vale lembrar que eficiência 
energética significa, como 
define a Empresa de Pesqui-
sa Energética (EPE), a arte de 
usar a menor quantidade 
possível para conseguir fazer 
mais ou a mesma coisa. 
   Um recente levantamento 
feito pela Associação Brasi-
leira das Empresas de Ser-
viços de Conservação de E-
nergia (Abesco), mostrou que 
o País perdeu cerca de R$ 52 
bilhões com o desperdício de 
energia elétrica (a avaliação 
foi dos anos de 2015 a 
2017). A falta de chuva e a 
dependência das hidrelétri-
cas tornam a discussão do 
tema ainda mais urgente. 
   “A eficiência energética a-
inda é uma área que tem 
muito a ser aprimorada nas 
instalações comerciais e in-
dustriais. Com o momento do 
setor industrial em cresci-
mento na nossa região, as 
plantas industriais crescem 
dia a dia e sempre tem algo 
a ser inovado e melhorado”, 
afirma Lindomar Martins Ro-
drigues, eletromecânico na 
empresa Nutriplast, de Cas-
cavel (PR). Ele participou do 
workshop promovido em no-
vembro pela Reymaster Ma-
teriais Elétricos e pela Enge-
rey Painéis Elétricos, ambas 
de Curitiba (PR). 
   Para o time das organiza-
doras do debate, não há mais 
tempo a perder: é preciso a-
postar em soluções práticas 
e com resultados. E como is-
so é possível no caso das in-
dústrias? O engenheiro ele-
tricista Joelinton Geffer, da 
Reymaster, apresentou no e- 
vento uma solução capaz de 
diminuir a potência dos mo-
tores, logo, reduzir o gasto 
deles. São os inversores de 
frequência. “Ele [o inversor 
de frequência] diminui a cor-
rente de partida do motor, di-
minuindo a potência, logo, o 
consumo energético tam-
bém, além da velocidade, 
que pode ser controlada de 
forma variada”, explica. A 
outra solução apresentada 
pelo  engenheiro  foi o smart 
access, um dispositivo para 
comissionamento, configu-
rações e diagnósticos dos in-
versores através do celular 
ou dispositivo com acesso Wi 

Fundacentro vive processo de transformação institucional 

 
Entre 2015 e 2017, Brasil 

perdeu mais de R$ 50 
milhões com o desperdício 

de energia elétrica 
(Foto: Pixabay) 

-Fi. “Ele é um módulo adicio-
nal do inversor. Hoje, a maio-
ria dos inversores tem esse 
comissionamento na tela dos 
inversores. O smart access é 
também voltado à indústria 
4.0”. 
   Embora o valor inicial dos 
equipamentos para a redu-
ção de energia possa ser 
mais alto, a médio e longo 
prazo, o investimento ofere-
ce mais retorno aos empre-
sários e ao próprio consumi-
dor comum. Também, além 
da economia, a atividade ain-
da se apresenta como uma 
fonte de energia limpa. A ilu-
minação LED e a fotovoltaica 
são outro bom exemplo. Elas 
geram uma economia de e-
nergia que pode chegar em 
até 70% em relação às tec-
nologias convencionais. O 
empresário da Prati Dona-
duzzi, Maurício Aesenio Fão 
Barth, inclusive, se queixa 
justamente deste gasto. “A 
empresa gasta centenas de 
milhares de reais em ener-
gia, principalmente com ilu-
minação”, afirma. Soluções 
para o setor são sempre 
bem-vindas. 
   “Através da iluminação co-
nectada, as empresas po-
dem gerenciar o consumo de 
energia na palma da mão, 
com os smartphones. Já a i-
luminação LED solar, além 
de não ter nenhum consumo 
de energia elétrica proveni-
ente da rede elétrica, gera 
uma economia com mate-
riais de infraestrutura, como 
fios elétricos e eletrodutos, 
por exemplo”, comenta Gus-
tavo Batista, engenheiro ele-
tricista que apresentou as 
tecnologias no workshop. 
    Para o também engenhei-
ro eletricista João Ricardo 
Ferreira Buzzatto, a preocu-
pação com um mundo mais 
verde é uma realidade e faz 
parte da agenda de trabalho. 
A busca por soluções inova-
doras para os negócios não é 
mais utopia.  
   É quase como plantar uma 
árvore, só que, agora, na ver-
são tech. 

N 

 

não podiam chegar aos gran-
des centros, nas sedes e uni-
dades da Fundacentro”, a-
ponta Marina Battilani, pela 
Diretoria de Conhecimento e 
Tecnologia (DCT). 
   Outro destaque é o investi-
mento em aplicativos para 
celulares. O App Monitor IBU 
TG, desde agosto deste ano, 
teve mais de 5 mil down-
loads. Ele busca auxiliar tra-
balhadores e empregadores 
na avaliação da exposição o-
cupacional ao calor, sem 
fontes artificiais, em ambien-
tes de trabalho externos. 
Também está em desenvol-
vimento um aplicativo para a 
RBSO (Revista Brasileira de 
Saúde Ocupacional) e em fa-
se de atualização o App SST 
Fácil, que traz conteúdos de 
Segurança e Saúde no Tra-
balho (SST), por meio de per-
guntas e respostas em con-
sonância com os princípios 
do ensino dirigido. 
   A DCT também é respon-
sável pelas publicações insti-
tucionais, que podem ser 
consultadas na Biblioteca da 
Fundacentro. Há um card es-
pecífico para consultar as o- 

A importância da mentalidade de estagiário para uma carreira de sucesso 

Norminha 654, 16/12/2021 
 “A Fundacentro é, sem dúvi-
da nenhuma, um grande la-
boratório de inovação”, afir-
ma o presidente da institui-
ção, Felipe Portela, durante a 
abertura do II Encontro de 
Pesquisa e Inovação, realiza-
do entre 30 de novembro e 3 
de dezembro. Em sua fala, 
destaca como a gestão tem 
repensado a forma como a 
instituição trabalha, o projeto 
de transformação institucio-
nal em curso e a ideia de ino-
var. 
   “Como órgão de pesquisa, 
a Fundacentro sempre pro-
duziu conhecimento novo. 
Logo, sempre inovou. Mas o 
que vem sendo proposto é 
um repensar de toda a insti-
tuição. Da sua formatação a-
dministrativa à forma de in-
teração entre os servidores; 
dos modelos de contratação 
à formatação dos cursos e e-
ventos; dos canais de comu-
nicação com a sociedade à 
forma como os projetos de 
pesquisa são apresentados e 
acompanhados”, afirma Por-
tela. 
   Esse processo, na avalia-
ção do presidente, não é li-
near, assim como em qual-
quer processo inovador. En-
tre erros e acertos, identifi-
cam-se os avanços e obstá-
culos não previstos. Traça-se 
um caminho de aprendizado 
e autorreflexão. 
   “Todo esse esforço, esse 
aprendizado, será recom-
pensado com uma instituição 
que conhece seu papel, que 
tem ciência das suas poten- 

Eficiência energética: Brasil 
paga por não apagar a luz 

Em workshop, especialistas apresentam meios para o 
consumo energético com mais consciência. 

 
 

 

mantêm a mentalidade de a-
prendizado eterno (lifelong 
learning) acabam conseguin-
do descobrir novas maneiras 
de evoluir e, consequente-
mente, ganhar destaque. 
   Uma boa forma de des-
crever essa mentalidade é 
considerar a rapidez no a-
prendizado de crianças e es-
tagiários, uma vez que quan-
to mais você tiver desconhe-
cimento para algo, porém, 
um grande interesse em co-
nhecer, mais rápido você a-
prende. Ambos conseguem 
se adaptar e aprender de for-
ma intensa. Uma reflexão im-
portante desse cenário é que 
a “mentalidade de estagiá-
rio” deve ser levada ao longo 
de toda a vida profissional, 
visando evolução constante. 
   Um grande erro é pensar 
que existe prazo de validade 
para executar algo novo, po-
rém pessoas de todas as ida- 

http://www.norminha.net.br/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/365
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/365
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/365
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/369
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/369
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/369
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/596
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/596
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/596
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/596
https://www.youtube.com/user/fundacentrooficial
https://www.youtube.com/user/fundacentrooficial
http://www.alexandreslivnik.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Participem dos Cursos, tenham excelentes 
formações e ajude Norminha! 

 

 

dutiva de proteína animal e 
vegetal, consideradas as 
melhores do ano no setor, 
escolhidas pelos fornecedo-
res de frigoríficos, institui-
ções do agronegócio e a 
classe jornalística. 
   "O prêmio é concedido a-
nualmente em reconheci-
mento aos profissionais que, 
na avaliação do público liga-
do à agroindústria, deram 
importante contribuição ao 
setor", disse a diretora da fei 

Norminha 654, 16/12/2021 
   Os preparativos para o Prê-
mio Carne Forte estão a todo 
vapor, segundo os organiza-
dores – uma iniciativa da EX 
POMEAT - Feira Internacional 
da Indústria de Processa-
mento de Proteína Animal e 
Vegetal, constituída pelo gru-
po Enterprise/Rofer e Proma 
Feiras. 
   "Chegou a hora de votar 
nas personalidades da ca-
deia produtiva de proteína a-
nimal e vegetal. Contamos 
com o seu voto indicando as 
personalidades do ano." Os 
profissionais do mercado de 
proteínas podem indicar um 
nome para cada uma das ca-
tegorias: Aves, Suínos, Bovi-
nos, Pescado, Ovinos, Vege-
tal, Governo Federal, Legisla-
tivo e três Indicações Livres. 
   O Prêmio Carne Forte tem 
por finalidade destacar e va-
lorizar as personalidades que 
se destacaram na cadeia pro 
 
 
 

Empresa desenvolve solução inovadora com QR Code 
para acesso a informações de painéis elétricos 

Norminha 654, 16/12/2021 
 Painéis elétricos certificados 
são fundamentais na gestão 
de energia e segurança de 
qualquer tipo de estabeleci-
mento, sejam hospitais, sho-
pping centers, condomínios 
residenciais ou canteiro de o-
bras. 
   Além de permitir a centra-
lização, controle e otimiza-
ção da energia elétrica, um 
painel elétrico tem uma série 
de dispositivos que pode 
evitar grandes acidentes ori-
undos de panes elétricas. 
   Porém, cada estabeleci-
mento demanda um tipo de 
painel, com diferentes espe-
cificações e componentes de 
acordo com a capacidade e a 
necessidade de uso da ener-
gia. Assim, é fundamental 
que todas as informações 
técnicas sobre o painel este-
jam à disposição de enge-
nheiros e técnicos que ve-
nham a lidar com esses equi-
pamentos. 
   Essa demanda levou a En-
gerey a desenvolver uma so-
lução inovadora no mercado 
de gestão de energia. Com 
muitos anos de mercado e 
inúmeros clientes, a empre-
sa notou que muitas vezes 
era contraproducente a for-
ma de documentar e dispo-
nibilizar todas as informa-
ções importantes sobre os 
painéis que produziam. 
   Desta forma, a Engerey in-
vestiu no desenvolvimento 
de  um QR  Code atrelado ao 

 
Edição 2019 do Prêmio Carne Forte (Divulgação) 

ra EXPOMEAT, Maria Antonia 
S. Ferreira. 
   A premiação se dará por 
meio de um processo amplo, 
que envolve a consulta aos 
indicadores por e-mails indi-
viduais, envio de newsletter 
ao setor e pelo site em ficha 
de inscrição com fácil aces-
so: 
https://www.expomeat.com.
br/premio-carne-forte-pt 
   O encerramento das indi-
cações será em 31 de janeiro 

painel, que permite, a partir 
de um sistema automatizado 
e on-line, acessar informa-
ções específicas sobre aque-
le painel. 
   “Nós sempre documenta-
mos todos os requisitos téc-
nicos, assim como os en-
saios realizados nos painéis. 
Porém, às vezes, o enge-
nheiro não pode recorrer à 
documentação, pois não tem 
fácil acesso a esse material, 
que muitas vezes, por exem-
plo, está no local de instala-
ção do painel”, explica Fábio 
Amaral, diretor da Engerey. 
   O QR Code é fixado na por-
ta frontal externa do painel 
elétrico, que ao ser escanea-
do dá acesso, através de lo-
gin e senha particulares, a 
uma área exclusiva. Ali, é 
possível verificar, por exem-
plo, o Databook com todas as 

de 2022. 
   A celebração da entrega do 
prêmio ocorrerá no dia 15 de 
março de 2022, na abertura 
da EXPOMEAT, no Pavilhão 
de Exposições Anhembi, em 
São Paulo (SP). 
   Edição mais recente 
   Em 2019, os vencedores 
do Prêmio Carne Forte foram: 
   Francisco Turra, então pre-
sidente executivo da ABPA 
(Categoria Aves); 
   Jeremias Silva Junior, di-
retor do frigorífico Astra (Ca-
tegoria Bovinos); 
   Arnaldo dos Santos Vieira 
Filho, do Conselho Fiscal da 
Aspaco (Categoria Ovinos); 
   Desidério Custódio Guima-
rães, diretor procurador da 
Saudali (Categoria Suínos); 
   Maurício Kosinski, gerente 
de Planejamento e Gestão da 
Copacol (Categoria Pescado); 
   Tereza Cristina Corrêa da 
Costa Dias, ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci- 

informações técnicas sobre 
aquele produto. No material, 
é listado todo o catálogo dos 
componentes do painel, co-
mo, por exemplo, qual o DPS 
(dispositivo de proteção con-
tra surtos) utilizado, de qual 
marca, quais os tipos de dis-
juntores usados no painel e 
quais componentes de repo-
sição em caso de manuten-
ção. 
   Além disso, é possível a-
cessar todo o projeto do pai-
nel, com fotos das várias e-
tapas de montagem, fotos 
das inspeções realizadas e 
do produto final. Ainda em 
relação às inspeções, todos 
os ensaios realizados, que 
sempre seguem os protoco-
los da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técni-
cas), também estão descritos 
e  podem ser  acessados  via  

   Luiz Carlos Mendes Costa, 
presidente do Conselho de 
Administração da Pif Paf Ali-
mentos (Categoria Livre); 
   Algemir Tonello, presiden-
te do Sindicarnes-SP (Cate-
goria Livre). N 

Carnetec 
 

 
Fundamental para instalação, uso e manutenção, Engerey desenvolve forma de acessar 

remotamente toda a documentação e o projeto de painel elétrico certificado. 

plataforma. 
   “Essa é uma solução ino-
vadora no mercado e quem 
está na lida do dia a dia sabe 
o quanto é importante ter a-
cesso a informações tão es-
pecíficas na hora de solucio-
nar um possível problema de 
energia a partir do painel 
elétrico”, reforça Fábio Ama-
ral. 
   Os clientes também pode-
rão acessar o portfólio da En-
gerey a partir do QR Code. 
Como a empresa trabalha 
com uma variedade grande 
de tipos de painéis e solu-
ções em gestão de energia, é 
possível encontrar outros re-
cursos que possam sanar os 
problemas dos técnicos e en-
genheiros. 
   Mais informações em: 
http://www.engerey.com.br/ 

N 

EXPOMEAT 2022: Votação aberta para o Prêmio Carne Forte 

 

mento (Categoria Governo 
Federal); 
   Kátia Regina de Abreu, se-
nadora da República (Cate-
goria Legislação); 
   Celso Ricardo Cougo Fer-
reira, diretor da CR Gestão 
Consultoria (Categoria Livre); 

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

WHATS 18 99765-2705 

 

 
EXPOMEAT 

DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2022 - Das 14h às 20h 
Pavilhão de Exposições Anhembi 

http://www.norminha.net.br/
https://www.expomeat.com.br/
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https://www.expomeat.com.br/
https://www.expomeat.com.br/premio-carne-forte-pt
https://www.expomeat.com.br/premio-carne-forte-pt
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/102503
http://www.engerey.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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