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EXTRA 
Você ainda pode 
ganhar o Iphone  

Norminha 655, 23/12/2021 
Adquira agora mesmo o 

pacote Treinamento 
Mudando a forma de 
perceber os riscos e 

concorra a um Iphone no dia 
de Natal. 

Clique aqui até 23h59 de 
hoje, 23/12/2021 

https://go.hotmart.com/
L45919262O muito 

obrigado e boa sorte. N 

MAIS UMA OPORTUNIDADE 

Curso PGRO (PGR/GRO) 
15 de Janeiro de 2022 em Araçatuba/SP 

R$400 por pessoa – Pagamento até 31/12/2021 R$350 
 

Vamos estar em Naviraí MS em 2022 

Com vagas limitadas Curso de HO 
com capacitação prática, elaboração 

de Laudos com ênfase em PGR 
10, 11 e 12 de Fevereiro de 2022 

 

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

 

Informações e Inscrições no Whats 

18 99765-2705 
 

Norminha 655, 23/12/2021 
 A Fundacentro, com a finali-
dade de melhorar os serviços 
e conhecer as necessidades 
de nossos (as) usuários (as) 
para oferecer um atendimen-
to diferenciado e otimizar o 
trabalho no portal institucio-
nal, nas redes sociais e ví-
deos disponibilizados no You 
Tube. 
   A pesquisa realizada anu-
almente tem como objetivo 
verificar o resultado das mu-
danças feitas no portal da 
instituição neste ano, bem 
como promover um aperfei-
çoamento das ferramentas 
usadas para alcance de um 
público cada vez maior. 
   São 8 perguntas e levará 
menos de 5 minutos para res 
 

 

 
ponder. Os participantes po-
derão opinar sobre o portal 
da Fundacentro, suas redes 
sociais: Facebook, Instagram 
e Twitter, e eventos disponi-
bilizados no YouTube. A con-
tribuição de cada usuário (a) 
será fundamental para que 
possamos conhecer as ex-
pectativas acerca dos servi-
ços oferecidos pela Funda-
centro. 
   Para participar, é necessá-
rio preencher o formulário no 
Microsoft forms, entre os 
dias 13 e 30 de dezembro de 
2021. N 
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A prevenção bem aplicada nos 
permitirá muitos outros Natais 

Norminha 655, 23/12/2021 
Por Alfredo Luiz, Mossoró (RN) 
   Em meio a tanto bip do celular, um me 
chamou a atenção. Do outro lado uma 
mensagem, gostaria de te convidar para 
também escrever umas palavras aos 
nossos ouvintes e leitores. Claro eu a-
ceito, essa foi a resposta. No silencio 
seguinte veio a percepção do questio-
namento, Precisamos dar um sentido a 
nossa vida: Podemos observar as vozes 
que não mais ouvimos, uma sobrinha de 
um amigo, uma pai, um tio, um irmão e, 
não tão distante a esposa de outrem. 
Outros tantos com dificuldade de andar. 
Com o tempo, a suposição virou uma 
certeza. Os dias se vão e, às vezes são 
difíceis de identificar o problema. Certo 
dia, decidimos fazer um teste e ficamos 
surpresos ao saber do problema que a-
inda me detém refém de uma sociedade 
alheia, que decepção estava vivendo. O 
tempo passa, nossos projetos se dete-
rioraram, nossa vida sem rumo procu-
rou um novo comecinho da manhã, an-
tes do primeiro sonho. 
   Preferia ficar dormindo 
   Acordamos cedo, chegamos no horá-
rio e rapidamente fomos acolhidos pelos 
colegas, fazemos um breve exame do 
ontem, tentando ouvir as palavras que 
se tornam vazias, um chamado ao lon-
ge, algumas brincadeiras e rimos bas-
tante com nossos amigos. Após alguns 
minutos, alguém se vira e diz: “Já sei, 
foi você”. Estais preguiçoso e desaten-
to. Fiquei impressionado com essa ca-
pacidade diagnóstica, só de olhar para 
a pessoa. Não era a primeira vez que se 
ouvia alguém fazer com um diagnóstico 
de péssimo gosto em tempo recorde. Ao 
me deslocar respondi, desculpe, esque-
ci-me de mencionar que não estou bem. 
    Seria tão bom trabalhar em um ambi-
ente que gera alegria e esperança 
   Não me surpreende pela explicação, 
até uma pessoa leiga poderia entender: 
Nem sempre saímos de casa com os 
bons conceitos, depois de um ano ana-
lisando nossas perdas, como se o cére-
bro estivesse desligado, o cérebro fez 
isso por causa de nossos desencontros, 
mas se eles começam a exercitar os 
maus exemplos, suscita no pensamento 
o que eles nos ensinaram como resolver 
o problema, sua solução era simples e 
prática. Após isso sai de lá muito feliz, 
fiquei pensando depois: Como é bom 
trabalhar em algo que gera alegria e es-
perança para as outras pessoas. É 
quando trabalhamos com valores imate 
teriais, não dá pra monetizar o valor de 
ver as cores do mundo.  
   Entender  a leitura  dos fatos,  ou sim- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Alfredo Luiz, Esposa e Filhos 

mas no campo das probabilidades ou, 
para dizê-lo, quem causa o dano ter que 
pagar, ou dissociar o direito da verdade 
jurídica. 
   Você já se perguntou e tem curiosi-
dade em compreender?  
   Passado o dia de trabalho, procuro 
voltar para procurar o verdadeiro senti-
do de vida, do amor, do trabalho, da fa-
mília. Não é um dia ou uma época do 
ano, na qual as pessoas fazem o mecâ-
nico. Elas poderiam trocar ideias, reali-
zam sonhos pessoais, como por exem-
plo: Compartilhar bons momentos, ou 
algo que tanto almejam, se comunicar 
mais. Vamos ouvir um pouco mais so-
bre o verdadeiro sentido do ser humano, 
desse sentimento que e Natal, que não 
é somente uma noite em que as pes-
soas se reúnem para a ceia e trocar pre-
sentes. Que também não seja muito 
menos um tempo só para decorar a ca-
sa de uma maneira mais alegre e festi-
va. Se for assim, de maneira tão resu-
mida, o Natal teria um sentido abstrato. 
O verdadeiro sentido não está nestas 
coisas, nem nas árvores de natal nem 
na figura do Papai Noel. O verdadeiro 
sentido está na celebração do nasci-
mento da vida. 
   A prevenção bem aplicada nos permi-
tirá muitos outros Natais 
   Ainda preocupado em querer enten-
der nas entrelinhas. Seria prático per-
guntar quantos eventos adversos ocor-
reram com você, no seu ambiente. Res-
posta rápida. Quantos eventos adversos 
evitaram. Resposta longa, sem respos-
ta. Mas volta a pensar nos adjetivos ou 
advérbios suscitado no início dessa 
conversa, vamos passar pelo mesmo 
túnel sempre, espero que não. Espero 
que possamos procurar sempre fazer o 
melhor, aplicar os bons pensamentos, 
sermos mais justos em nossas compa-
rações, sendo mais empáticos com os 
nossos semelhantes.  
   Reflita você também sobre o que es-
tamos fazendo, ou ainda podemos fazer 
e, juntos possamos fazer da prevenção 
uma boa aplicação, que nos permitirá 
passarmos muitos natais, mais felizes. 

N  
Alfredo Luiz da Costa 

 

“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 
 

Pesquisa de satisfação aos 
conteúdos midiáticos 

oferecidos pela Fundacentro 
São 8 perguntas que podem ser respondidas entre os 

dias 13 a 30/12/2021 

plesmente achar que os problemas são 
alheios 
   A leitura de muitos casos que são pu-
blicados semanalmente, talvez nem nos 
faça pensar, refletir sobre nossas práti-
cas, e talvez, mais que tudo, permite a 
emoção, pois quando algo de ruim acon-
tece, um problema de saúde, temos que 
lutar para tratar desse sintoma que pode 
ser como expressão de diferentes com-
binações de tecnologias efetivas e ade-
quadas a cada situação e como expres-
são de um trabalho de equipe, solidário 
e articulado. Ainda que possamos intui-
tivamente definir o cuidado, dada a 
complexidade tanto das necessidades 
apresentadas por cada pessoa como do 
trabalho em saúde, é interessante ob-
servar como diferentes pessoas pensam 
e apresentam suas definições e/ou clas-
sificações quanto a um ocorrido, que na-
da tem a ver conosco. 
   Basta apenas ser robô e não humano 
   A humanidade, a integralidade concei-
tuada pelos pilares da legislação. Um 
dos pilares desta noção seria uma visão 
mais global, mais ampla do indivíduo, 
que agregasse seus aspectos físicos, 
psíquicos e sociais. Podemos dizer que, 
atualmente, este modelo se perpetua na 
biomedicina, visto que os avanços tec-
nológicos são utilizados como meios su-
periormente eficazes para aumentar a 
acurácia nas investigações sobre doen-
ças, muitas vezes deixando em segundo 
plano a pessoa, visto que, a máquina es-
tá mais à frente.  Devemos procurar e 
buscar na compreensão de saúde os di-
versos fatores que possam estar articu-
lados com qualidade de vida, tais como: 
alimentação, justiça social, ecossiste-
ma, renda, educação, dignidade. Na re-
alidade, pensar em integralidade do cui-
dado pode significar incorporar à produ-
ção de cuidados em saúde as diferentes 
necessidades dos usuários e o contexto 
em que estas necessidades de saúde 
são produzidas. 
   O direito é meu ou dele  
   Ouvimos comentar que na compara-
ção com as formas típicas do direito an-
tigo, medieval ou início da modernidade, 
prevenção e precaução trazem um pro-
blema novo para o sistema jurídico seria 
utilizar o código lícito, sobre o ilícito, so-
bre condutas já marcadas como lícitas, 
e que podem ou não produzir um resul-
tado ilícito (dano), mas sem saber se es 
se resultado foi produzido, ou melhor, 
justamente por não sabre se esse resul-
tado foi produzido. O desafio, portanto, é 
o de desenvolver instrumentos que 
seguem a fazer o direito atuar não no 
mais no campo conduta ou do resultado, 

http://www.norminha.net.br/
https://go.hotmart.com/L45919262O
https://go.hotmart.com/L45919262O
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=CumH655i3EKL9bMuoaxZOgX_PG7QZbBAkguY_MG6aGlUMFhUNlRETTAyMTJYVTdKNEhWWUVZQ1hFRy4u
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/11332
http://www.radios.com.br/play/33961
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 655, 23/12/2021 
    Ainda bem que temos uma 
boa notícia para você: o item 
12.1.9.2 da NR 12 cita a não 
obrigatoriedade da observa-
ção de novas exigências vin-
das de normas técnicas pu-
blicadas posteriormente à 
data de fabricação, importa-
ção ou adequação das má-
quinas e equipamentos, des-
de que atendam à Norma Re-
gulamentadora n.º 12, publi-
cada pela Portaria SIT n.º 
197, de 17 de dezembro de 
2010, D.O.U. de 24/12/2010, 
seus anexos e suas altera-
ções posteriores, bem como 
às normas técnicas vigentes 
à época de sua fabricação, 
importação ou adequação. 
   Esse item esclarece que, 
caso as máquinas tenham si-
do fabricadas no Brasil, ou 
importadas, e adequadas pa-
ra atenderam a todas as exi-
gências contidas no texto ori-
ginal publicado através da 
portaria SIT n° 197 de 17 de 
dezembro  de 2010 e as nor- 

mas técnicas vigentes da é-
poca, caso seja publicada 
uma nova norma técnica ou 
sua revisão, ou a revisão no 
texto da NR 12, não será ne-
cessária uma nova reade-
quação dessa máquina. 

 
   Ou seja, se posteriormente 
surgir uma nova norma téc-
nica referente às máquinas, 
não é preciso fazer uma nova 
adequação, pois esses equi-
pamentos já seguem as nor-
mas impostas anteriormente, 
mantendo a segurança nas 
operações e dos operadores. 

N 
SCHMERSAL 

 

Norminha 655, 23/12/2021 
 O projeto “Obra mais segura 
ação de enfrentamento à Co 
vid-19”, do Serviço Social da 
Indústria da Construção Civil 
(Seconci) de Joinville, em 
Santa Catarina, foi o vence-
dor do Prêmio CBIC de Res-
ponsabilidade Social – Tro-
féu Paulo Safady Simão, no 
dia 30/11, na categoria Se-
conci. Neste ano, a premia-
ção teve como foco as me-
lhores práticas desenvolvi-
das pelo setor da construção 
e o mercado imobiliário no 
enfrentamento da crise pro-
vocada pela pandemia. 
   Promovido em 2020 pelo 
Seconci de Joinville, a cam-
panha “Obra mais Segura” 
ganhou, inclusive, o reco-
nhecimento da Fiscalização 
do Trabalho. 
   A iniciativa apoiou e orien-
tou empresas sobre ações de 
enfrentamento à Covid-19 
nos canteiros de obras, apri-
morando a segurança no tra-
balho. 

melhor se conectar com suas 
equipes e ampliar seu negó-
cio. A ADP, líder mundial em 
soluções de gestão de folha 
de pagamento, ouviu empre-
sários e líderes sobre as ten-
dências e como elas podem 
moldar a maneira como se 
passará a gerenciar equipes 
em 2022. 
   A nova face do trabalho 
   Não é exagero dizer que o 
Covid-19 afetou os locais de 
trabalho em todo o mundo. 
De acordo com o estudo “Pe-
ople at Work: A Global Wor-
kforce  View”,  do ADP  Rese- 

Continua na página 03/12 

 
de doenças relacionadas ao 
trabalho, categorizadas por 
unidade operacional, setor ou 
função; 
   - Informações sobre o nú-
mero, tipo de eventos e do-
enças informadas nas CAT, 
emitidas pela organização, 
referentes a seus emprega-
dos; 
   - Análise comparativa em 
relação ao relatório anterior e 
discussão sobre as variações 
nos resultados. 
   Importante destacar que o 
relatório analítico deve ser a-
presentado e discutido com 
os responsáveis por seguran-
ça e saúde no trabalho da 
organização, incluindo a CI 
PA, quando existente, para 
que as medidas de preven-
ção necessárias sejam ado-
tadas na organização. 
   O assunto tem interface 
com o projeto “Elaboração e 
Atualização de Conteúdos 
Informativos/Orientativos pa-
ra a Indústria da Construção” 
da Comissão de Políticas de 
Relações Trabalhistas (CPRT) 
da CBIC, em correalização 
com o Serviço Social da In-
dústria (Sesi Nacional). N 

Entrevista: 

Iniciativa premiada pela CBIC 
aprimora segurança no trabalho 

 

Norminha 655, 23/12/2021 
   O texto da nova NR-7 pre-
vista para entrar em vigor em 
3 de janeiro de 2022 traz a 
previsão de utilização de 
prontuários médicos em me-
io eletrônico desde que aten-
didas as exigências do Con-
selho Federal de Medicina e 
mantém, dentre outras exi-
gências, a necessidade de 
manutenção do prontuário do 
empregado pela organização 
por, no mínimo, 20 anos a-
pós o seu desligamento, ex-
ceto em caso de previsão di-
versa constante nos Anexos 
da norma. 
   No desenvolvimento do 
Programa de Controle Médi-
co de Saúde Ocupacional (PC 
MSO), o relatório a ser elabo-
rado pelo médico responsá-
vel passará a se chamar Re-
latório Analítico e deve ser 
emitido anualmente, consi-
derando a data do último re-
latório e conter, no mínimo: 
   O número de exames clíni-
cos realizados; 
   - O número e tipos de exa-
mes complementares reali-
zados; 
   - Estatística de resultados 
anormais dos exames com-
plementares, categorizados 
por tipo do exame e por uni-
dade operacional, setor ou 
função; 
   - Incidência  e  prevalência 
 

 

   Pela campanha, foram rea-
lizadas 215 visitas de médi-
cos do trabalho diretamente 
aos canteiros de obras e al-
cançadas 493 empresas e 
4.146 trabalhadores. 
   Além disso, a campanha o-
rientou sobre o uso adequa-
do de Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI’s) e o a-
gente  SOMAS,  que é  um a- 
gente multiplicador de se-
gurança dentro do canteiro 
de obra e que já contava, na 
ocasião, com 52 trabalhado-
res capacitados. 
   A premiação foi entregue 
pelo presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), José Car-
los Martins. 
   Em entrevista exclusiva, ao 
CBIC Hoje, a coordenadora 
administrativa e financeira 
do serviço social, Camila de 
Pieri Pereira. 
Confira trechos da conversa: 
   CBIC Hoje: Como se sentiu 
quando soube que foi o ven-
cedor da categoria Seconci? 
   Sentimos uma imensa ale-
gria, é gratificante ter nosso 
trabalho reconhecido por 
uma Instituição como a CBIC. 
   CBIC Hoje: Como você en-
xerga essa iniciativa da CBIC 
para o setor? 
  Enxergamos como de gran-
de importância e relevância 
para o setor, pois estimula 
novas ações. 
   CBIC Hoje: Quais melhorias 
vocês farão com o prêmio 
que ganharam? 
   O Seconci Joinville conti-
nuará investindo na Campa-
nha Obra Mais Segura. Va-
mos continuar firmes em 
nosso propósito de transfor-
mar Joinville referência no 
Brasil quando se fala de saú-
de e segurança do trabalho. 
   A iniciativa tem interface 
com o projeto “Prêmio CBIC 
de Responsabilidade Social” 
da Comissão de Responsabi-
lidade Social (CRS) da CBIC, 
com correalização do Serviço 
Social da Indústria (Sesi Na-
cional) e patrocínio da Caixa 
e do governo federal. 
   Clique aqui e assista à ceri-
mônia na íntegra! N 

Nova NR-7 permite utilização 
de prontuários médicos em 

meio eletrônico 

Surgiu uma nova norma: 
como proceder? 

 

Norminha 655, 23/12/2021 
  O novo ano oferece aos em-
pregadores de todos os ta-
manhos a chance de refletir 
sobre como sua organização 
e suas equipes se adaptaram 
aos desafios recentes que 
chegaram com a pandemia 
de Covid-19. É hora de trans-
formar essa reflexão em a-
ções. Aí é que entra a ques-
tão: como a função de RH 
continuará a evoluir e como 
as equipes de Recursos Hu-
manos devem se preparar? 
   Agora é o momento de a-
braçar a mudança e aprovei-
tar  dados e  tecnologia  para 
 
 

ADP lista as quatro principais 
tendências para o RH em 2022 

 
Mundo pós-Covid apresenta desafios para todos os 

profissionais. Para os especialistas de RH não será exceção - 
é o que atesta pesquisa da ADP 

 

http://www.norminha.net.br/
https://nr12.schmersal.com.br/pagina.php?t=surgiu_uma_nova_norma_como_proceder&utm_campaign=emkt_-_blog_2_dezembro21&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
https://www.softworksepi.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=vNdCubd7pFs
https://www.youtube.com/watch?v=vNdCubd7pFs
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Live sobre 
ABNT NBR 

15281 

 
Norminha 655, 23/12/2021 
O Comitê Brasileiro de Segu-
rança Contra Incêndio e a 
Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) realiza-
rão Live, pelo Youtube, no dia 
19 de Janeiro de 2022, das 
15 às 16 horas. 
   O Eng. Antonio F. Berto e o 
Arq. Thiago Salaberga falam 
sobre a norma ABNT NBR 
15281:2021 que especifica 
os requisitos para constru-
ção, instalação, funciona-
mento, desempenho, manu-
tenção e ensaio de portas re-
sistentes ao fogo com tipolo-
gia de giro, para entrada de 
unidades autônomas e de 

compartimentos específicos 
de edificações. 
   O Mediador da Live será 
Rogério Lin, Superintendente 
do CB-024 
   Anota aí: LIVE norma ABNT 
NBR 15281:2021 no dia 19 
de janeiro/2022 - 15h 
https://www.youtube.com/w
atch?v=fD_ToFfTlbQ 
   Está em consulta a revisão 
da norma 14100 sobre sím-
bolos gráficos pra projetos de 
segurança contra incêndio. 
N 

Brasil ao Cubo apresenta à CBIC prédio 
construído em apenas 100 dias 

Norminha 655, 23/12/2021 
O case “Construção Modular: 
maior prédio da América La-
tina construído em apenas 
100 dias” foi apresentado no 
dia 23/11 aos membros da 
Comissão de Materiais, Tec-
nologia, Qualidade e Produti-
vidade (Comat) da Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), durante 
reunião online. 
   Vencedor da 2ª edição do 
Prêmio Produtividade do 
Mesmo Lado 2021, da Asso-
ciação Brasileira de Incorpo-
radoras Imobiliárias (Abra 
inc), na categoria Impacto na 
Obra, o case de produtivi-
dade foi apresentado pelo 
gerente de Engenharia e Pes-
quisa & Desenvolvimento da 
empresa Brasil ao Cubo, Mu-
rilo Blanco Mello. 
   O Edifício Level, localizado 
em Tubarão/SC, foi o pri-
meiro edifício multipavimen-
tos entregue pela Brasil ao 
Cubo em 2021. Segundo 
Mello, as soluções constru-
tivas ágeis da empresa con-
seguem, em média, ser 
quatro vezes mais rápidas 
que uma solução construtiva 
normal em qualquer seg-
mento: fábrica de casas co-
mercial, industrial reforma 
ou residencial, hospital, edu-
cacional, obra industrial e 
comercial e edifícios. 
   “O prédio Level é um edifí-
cio que quebrou paradigmas 
 
    

 

 

pesar dos módulos retangu-
lares. 
   O maior desafio, de acordo 
com o gerente da Brasil ao 
Cubo, foi a estabilidade glo-
bal ligada ao desafio estru-
tural. Pensando nisso, “os 
módulos de todos os pavi-
mentos foram construídos no 
mesmo gabarito e todas as 
fachadas do prédio, os pisos 
e as coberturas são contra-
ventadas”, disse. 
   Com arquitetura aparente, 
o sistema de proteção passi-
va contra incêndios conta 
com pintura intumescente e 
argamassa projetada. Além 
disso, foi utilizado painéis de 
gesso acartonado RF 15mm 
PAA 120 minutos de resis-
tência ao fogo. 
   A acoplagem é parafusada 
e a circulação vertical conta 
com escada enclausurada de 
elevadores e escada em es-
trutura metálica. 
   Os materiais – pisos, pare-
des e coberturas – são in-
dustrializados. As paredes 
externas são formadas por 
gesso, OSB, Metalon 40 mm, 
Isopainel termo-acústico 50 
mm e ACM e as paredes in-
ternas com gesso, OSB, Steel 
frame, OSB e Gesso C. 
   No forro Arkwood, madeira 
ecológica, e plug and play B 
3 – elétrica e hidrossanitário 
   No que se refere à susten-
tabilidade, relacionada à sa-
úde e conforto, o gerente da 
empresa reforçou que o edi-
fício conta com ventilação 
cruzada, brises horizontais e 
verticais modulares e painéis 
fotovoltaicos,além de um sis-
tema de renovação de ar. N 

Continuação da Pág. 02/12 
arch Institute, em um ano, o 
Covid-19 impactou significa-
tivamente a força de trabalho 
global. Dos 64% trabalhado-
res que foram impactados 
negativamente, 23% tiveram 
um corte salarial e 28% per-
deram totalmente o empre-
go. 
   Esses tempos desafiadores 
proporcionaram uma oportu-
nidade para os funcionários 
reavaliarem suas prioridades 
e, com o mundo lentamente 
voltando aos trilhos, eles se 
sentem capacitados a tomar 
decisões de emprego que 
melhor se adaptem aos seus 
objetivos pessoais e profis-
sionais. 
   “Entendemos que, para 
criar uma conexão com seus 
empregados enquanto seu 
negócio se expande, os em-
pregadores devem voltar a 
atenção para os desejos e 
necessidades da equipe. Em 
meio a toda a mudança, um 
segmento comum só se for-
taleceu: o desempenho do po 
der das pessoas”, atesta Ma-
riane Guerra, vice-presidente 
de Recursos Humanos da 
ADP na América Latina. 
   Mas como as organizações 
podem atualizar seus pro-
cessos e políticas para cor-
responder às demandas do 
atual cenário de funcioná-
rios? Essas tendências de RH 
contam a história. 
   O valor da visibilidade 
   Embora as operações diá-
rias de algumas empresas 
não pudessem ser feitas vir-
tualmente, aquelas que rapi-
damente se ajustaram para 
operações remotas agora 
mudaram em grande parte 
para estruturas híbridas. O 
resultado: foram criadas si-
tuações em que o trabalho é 
feito a partir de locais varia-
dos. 
   Fazer o melhor uso dessa 
mão de obra distribuída geo-
graficamente significa au-
mentar a visibilidade dos 
funcionários. Isso requer a-
cesso confiável a dados a-
profundados para ter mais 
informações sobre o engaja-
mento e o desempenho das 
equipes. De posse de tais in-
formações, os gestores po-
dem apoiar melhor as equi-
pes híbridas e desenvolver 
uma cultura construída sobre 
confiança mútua e respeito, 
que é fundamental para reter 
e atrair talentos. 
   “Em meio a toda essa mu-
dança, somente uma consta-
tação  é irrefutável:  o poder  
 

mais do que nunca está nas 
mãos das pessoas”, analisa 
Mariane. 
   A prioridade de propósito 
   Falando em conexões for-
tes, será essencial que as 
corporações garantam que 
os funcionários tenham um 
senso de propósito em seu 
trabalho. O ADP Research 
Institute descobriu que o in-
teresse em trabalho freelan-
cer está crescendo rapida-
mente no Brasil, onde 55% 
dos trabalhadores afirmam 
que agora têm mais interes-
se nesse modelo do que an-
tes da pandemia, estimula-
dos pela aquisição de novas 
habilidades que podem apli-
car a esse tipo de trabalho, 
junto com a expectativa de 
que mais oportunidades apa-
reçam com benefícios me-
lhores. 
  Programas de emprego fle-
xíveis podem ajudar a aten-
der às expectativas dos fun-
cionários e capacitá-los a se 
desenvolver profissional-
mente. As organizações tam-
bém devem abraçar a neces-
sidade de melhorar as estra-
tégias de diversidade, equi-
dade e inclusão para impul-
sionar o progresso verdadei-
ro e mensurável. 
   O papel da confiabilidade 
   Como o trabalho híbrido 
veio para ficar, as empresas 
agora enfrentam desafios o-
peracionais e de conformi-
dade crescentes, além da 
complexidade existente em 
torno da gestão de pessoal, 
recrutamento e retenção. De 
acordo com a série de pes-
quisas de RH da ADP, 20% 
das organizações ao redor do 
mundo com 25 a 99 funcio-
nários dizem estar lutando 
contra questões de confor-
midade e regulamentação. À 
medida que as iniciativas de 
retorno ao trabalho evoluem, 
esse número provavelmente 
aumentará. 
   Como resultado, as empre-
sas precisam de acesso a 
dados confiáveis que podem 
usar em tempo real para to-
mar decisões, atender às ex-
pectativas de conformidade 
dos clientes e garantir que os 
funcionários se sintam segu-
ros em seus locais de traba-
lho. 
   O impacto da inovação 
   O trabalho está mudando 
rapidamente, e as organiza-
ções precisam estar sempre 
atualizadas. Há também a 
necessidade de facilitar o de-
senvolvimento dos funcioná-
rios. N ADP 

 

do que é possível fazer no 
Brasil em termos de constru-
ção modular de edifícios”, 
frisou Murilo Mello. 
   Em escopo Turn Key, foram 
100 dias desde a fabricação 
até a execução da montagem 
do edifício com oito pavi-
mentos e 3.121 m2 de área 
construída. 
   O sistema construtivo é es-
truturado em um chassi me- 
tálico, com perfis comerciais 
Guerdau, e a arquitetura dife-
renciada e  não quadrada, a- 

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

WHATS 18 99765-2705 

Toda quinta nas mãos de + de 4 milhões de pessoas 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=fD_ToFfTlbQ
https://www.youtube.com/watch?v=fD_ToFfTlbQ
https://www.youtube.com/watch?v=fD_ToFfTlbQ
https://www.kaefy.com.br/
https://www.adp.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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Norminha 655, 23/12/2021 
Opinião de Luiz Vicente 
Suzin 
  A importância do cooperati-
vismo na vida econômica e 
social do Brasil é sobeja-
mente conhecida da socie-
dade brasileira. Um impor-
tante marco que catapultou o 
desenvolvimento das coope-
rativas deve ser festejado, 
pois completa 50 anos: é a 
Lei nº 5.764, de 16 de de-
zembro de 1971, que criou a 
Política Nacional de Coopera-
tivismo e instituiu o regime 
jurídico das sociedades coo-
perativas. 
   Foi um avanço importante. 
No passado, as cooperativas 
estavam subordinadas ao 
Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (In 
cra), vinculação que se tor-
nou inadequada com o cres-
cimento da complexidade 
dos diversos ramos do setor. 
Como se sabe, as sociedades 
cooperativas se distinguem 
das outras organizações hu-
manas pela sua estruturação 
orientada para o trabalho, a 
produção, a oferta ou utili-
zação de serviços que emer-
gem como um corpo econô-
mico baseado na livre asso-
ciação dos membros para a 
consecução de interesses e 
objetivos comuns. 
   A Lei 5.764 valorizou os 
princípios universais como a 
adesão voluntária e livre, a 
gestão democrática pelos 
membros, a participação e-
conômica de cada cooperado 
(associado), a autonomia e a 
independência, a educação, 
a formação e a informação, a 
intercooperação e o interes-
se pela comunidade. A vivên-
cia prática e cotidiana desses 
princípios se faz com neutra-
lidade política e não-discri-
minação religiosa, racial e 
social, a prestação de assis-
tência aos associados e a 
base territorial de operações 
e admissão de associados li-
mitada às possibilidades de 
reunião, controle e ação. 
   O essencial dessa forma de 
associativismo é que as co-
operativas são sociedades de 
pessoas, com forma e natu-
reza jurídica próprias, de na-
tureza civil, não sujeitas a fa-
lência, constituídas para pres 
 
 
 

 

50 anos da lei que fortaleceu 
o cooperativismo 

tar serviços aos associados, 
distinguindo-se das demais 
sociedades. Por isso, cele-
bram contrato de sociedade 
cooperativa as pessoas que 
reciprocamente se obrigam a 
contribuir com bens ou servi-
ços para o exercício de uma 
atividade econômica, de pro-
veito comum. 
   O advento da lei-mater do 
cooperativismo pavimentou 
o caminho da expansão da 
doutrina cooperativista, a 
profissionalização e o forta-
lecimento empresarial, per-
mitindo que elas cumpris-
sem seu desiderato de prote-
ger os mais diversos interes-
ses econômicos e sociais dos 
cooperados, sejam trabalha-
dores, produtores, autôno-
mos, liberais ou qualquer ou-
tro agente econômico, visan-
do a satisfação das necessi-
dades econômicas dos coo-
perados. 
   Nesse meio século de con-
quistas e avanços, a Política 
Nacional de Cooperativismo 
estimulou atividades das ini-
ciativas ligadas ao sistema 
cooperativo, originárias de 
setor público ou privado, iso-
ladas ou coordenadas entre 
si, de reconhecido interesse 
público. A ação do Poder Pú-
blico foi exercida, principal-
mente, mediante prestação 
de assistência técnica e de 
incentivos financeiros e cre-
ditórios especiais, necessá-
rios à criação, desenvolvi-
mento e integração das enti-
dades cooperativas. 

 
   As cooperativas estão pre-
sentes em todos os segmen-
tos da vida de Santa Catari-
na, uma das unidades da Fe-
deração com maior densida-
de associativista. No conjun-
to, as cooperativas catari-
nenses reúnem agora mais 
de 3 milhões de catarinen-
ses, o que significa que mais 
da metade da população bar-
riga-verde está vinculada ao 
sistema. Com receita opera-
cional  bruta  de  R$ 49,8 bi-  

SINDALCO inaugura BLUE WHITE Eventos com 
show do Grupo Demônios da Garoa 

Norminha 655, 23/12/2021 
   O salão foi recém adquirido 
pelo SINDALCO (Sindicato 
dos Trabalhadores nas In-
dústrias Químicas, Farma-
cêuticas e da Fabricação de 
Álcool, Etanol, Bioetanol e Bi-
ocombustível de Araçatuba e 
Região) e o prédio é com-
pletamente modernizado, cli-
matizado e adequado ao 
conforto dos usuários, po-
dendo ser utilizado para to-
dos os tipos de eventos co-
mo: casamentos, conven-
ções, confraternizações, ani-
versários, shows, festas cor-
porativas e muito mais.   

 
   O vice-presidente do SIN-
DALCO, Célio Donizeti Kiill, 
conduziu o cerimonial de a-
bertura da inauguração que 
contou com diversos convi-
dados, todos recepcionados 
pelo presidente do SINDAL 
CO, José Roberto da Cunha e 
pela primeira dama e coor-
denadora de Ação Social, 
Márcia Hamamoto. Dentre os 
convidados estiveram pre-
sentes e fizeram o uso da pa-
lavra o prefeito de Araçatuba, 
Dilador Borges, o presidente 
da FEQUIMFAR (Federação 

  
Diretores e Grupo Musical 

 
dos Trabalhadores nas In-
dústrias Químicas e Farma-
cêuticas do Estado de São 
Paulo), Sérgio Luiz Leite, o 
Serginho, além do presidente 
José Roberto. 
    “O objetivo de o SINDALCO 
adquirir um salão de eventos 
é trazer para Araçatuba e re-
gião mais uma opção no ra-
mo do entretenimento e tam-
bém realizar nossas ações 
sociais para os mais carentes 
como sempre fazemos, pro-
porcionando algo de especial 
na vida dessas pessoas” – 
disse José Roberto da Cu-
nha. 
 
  

 
   O prefeito Dilador Borges 
parabenizou o SINDALCO pe-
la aquisição do salão, di-
zendo que isso eleva ainda 
mais o nome da cidade de 
Araçatuba para região e todo 
estado de São Paulo com 
mais um importante empre-
endimento. 

 
   Para Serginho da FEQUIM 
FAR “O SINDALCO mostra 
sua força e toda força que o 
movimento sindical ainda  
possui em todo país”.    
   A grande atração da noite 
ficou por conta da apresen-
tação do Grupo Demônios da 
Garoa, inaugurando a casa 
em grande estilo e levando 
muita diversão e samba da 
melhor qualidade a todos os 
presentes. 

 
   Agradecemos a todos os 
prestadores de serviços que 
 

 
Foi realizado na noite do último dia 14/12/2021 o Coquetel de Inauguração do BLUE WHITE 

EVENTOS -Salão de Eventos Sociais do SINDALCO de Araçatuba, localizado no centro da 
cidade na Rua José Bonifácio, nº 727.   

 
trabalharam duramente du-
rante dias em cada detalhe 
para que a casa pudesse ser 
inaugurada com todo esse 
sucesso. 
   Nosso muito obrigado tam-
bém a todos que trabalharam 
de forma brilhante no nosso 
evento de ontem: Demônios 
da Garoa e equipe, Kelly Mio-
to Cerimonialista e equipe, 
Sr. Adelmo e equipe do Buf-
fet Garfo Dourado, Riva Cruz 
Decorações,  Doces Luciane 
Guimarães, bolo cenográfico 
Akira Kakyy, Dj Mario Bross, 
Emília da Uau Cabine, Alex 
Tristante da Fixa Foto Filme, 
Carlos Brazil Cabeleireiro, to-
da Equipe de Segurança, di-
retores e funcionários do SIN 
DALCO e funcionários do 
BLUE WHITE.   
   A partir de agora a casa já 
está disponível para locação 
de todos os tipos de eventos. 
Os interessados podem en-
trar em contato através do 
WhatsApp (18) 99773-7797 
ou pelas nossas redes so-
ciais Facebook (Blue White 
Eventos) e Instagram: 
(bluewhiteeventos).   

N 
Priscila Rigon – Jornalista 

Fotos: Alex Tristante  
 
 
 
 
 
  

 

 

lhões, as cooperativas de to-
dos os ramos deram impor-
tante contribuição ao desen-
volvimento catarinense em 
2020. O crescimento foi da 
ordem de 23,3% – o maior 
das últimas décadas – e o a-
gronegócio foi  mais uma vez 
a locomotiva na geração de 
empregos, renda e na pro-
dução de riquezas. Essa é a 
nossa contribuição. 

N 

 
Sobre o autor 
Luiz Vicente Suzin é presi-
dente da Organização das 
Cooperativas do Estado de 
Santa Catarina (Ocesc) 

 
 

 
 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Seu emprego está garantido na indústria 4.0? 
Norminha 655, 23/12/2021 
*Kauana Pacheco 
Atualmente, a Indústria 4.0 é 
considerada um propósito 
entre nações, onde os princi-
pais países envolvidos são: 
Alemanha, Reino Unido, Já-
pão e Estados Unidos. Cada 
país é responsável e colabora 
por uma etapa dessa indús-
tria do futuro, isso não quer 
dizer que outros países não 
possam participar, ou que 
essas atividades são selecio-
nadas para cada país, é a-
penas o ponto forte de cada 
nação que sente vontade em 
participar desse projeto. 
   A Alemanha já possui as 
smart manufacturing, o Já-
pão é conhecido pela sua ro-
botização, o Estados Unidos 
é responsável pelo gerencia-
mento de informações, a big 
data, e UK chama atenção 
pelas estratégias em alinhar 
toda a indústria digital. 
  A indústria 4.0, também co-
nhecida como a 4ª revolução 
industrial, não vai simples-
mente ocorrer de um dia pa-
ra o outro, há fases de ma-
turação, e a primeira é Com- 
putarizar (palavra que ainda 
não existe no português, mas 
significa transformar tudo o 
que é analógico em digital) 
sendo que os pilares da In-
dústria 4.0,  como:  Internet 

Saúde emocional dos profissionais penitenciários é discutida em artigo 

Norminha 655, 23/12/2021 
Com o título “Pensar, sentir e 
agir de profissionais que atu-
am com gestantes e mães 
com bebês no sistema pri-
sional”, a Revista Brasileira 
de Saúde Ocupacional – RB 
SO traz a publicação do arti-
go que analisou a questão 
psicossocial dos profissio-
nais de unidades penitenciá-
rias. 
   Para entender a dinâmica 
do trabalho dos profissionais 
do sistema prisional, os auto-
res Tatiane Guimarães Perei-
ra, Alberto Olavo Advíncula 
Reis e Fabiola Zioni, em 
2015, realizaram uma pes-
quisa e entrevistaram ex-
servidores que atuavam nas 
unidades prisionais materno-
infantis de São Paulo, bem 
como profissionais de outras  

das coisas (IoT), tecnologia 
3D, armazenamento na nu-
vem, cyber segurança, siste-
mas de integração, realidade 
aumentada, gerenciamento 
de informações, robôs e si-
mulação. 
   Mas o que pode acontecer 
com os empregos quando tu-
do for automatizado? 
   Assim como nas revolu-
ções passadas, há uma preo-
cupação constante com a 
perda dos empregos, e na 4ª 
revolução industrial não será 
diferente, alguns postos de 
trabalho irão acabar para no-
vos surgirem. Porém atual-
mente, temos uma vantagem 
comparada às demais revo-
luções, temos a chance de 
nos prepararmos. 
   Samuel Bloch da Silva atua 
em projetos envolvendo a 
tecnologia RFID, Manufatura 
& Logística Digital e Manufa-
tura Aditiva. Em uma de suas 
palestras sobre as fases da 
Indústria 4.0, apresentou 
uma pesquisa cujo o título 
era “Quão suscetíveis são os 
empregos a computariza-
ção” e através de gráficos foi 
fácil perceber quais empre-
gos vão acabar e quais vão 
continuar. 
   De uma forma simples, é 
possível descobrir isso da se-
guinte forma: Se em seu tra-  

 
Texto está disponível na Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional, no site do SciELO 
instituições que atuavam in-
diretamente nessas unida-
des: Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, Pasto-
ral Carcerária e o Departa-
mento Penitenciário Nacional 
(Depen). 
   De acordo com os autores, 
a análise dos discursos a-
pontou que os profissionais 
penitenciários lidavam com 
questões que envolviam as 
limitações institucionais e as 
vulnerabilidades sociais das 
presas. Ainda no artigo é ob-
servado que as ideias con-
traditórias geravam a duali-
dade que perpassava pelos 
direitos humanos e pela ri-
gidez prisional da segurança. 
   Vivência no sistema prisio-
nal 
   De  um  lado  são  pessoas 

balho atual você desempe-
nha as seguintes funcionali-
dades, fique tranquilo seu 
emprego está seguro: inteli-
gência social; percepção e 
manipulação e criatividade. 
   Porém, se seu trabalho 
demanda esforço repetitivo e 
não explora sua capacidade 

 

criativa e de inovação, está 
na hora de se desenvolver 
em outras áreas, porque 
provavelmente seu trabalho 
pode não mais existir daqui 
algum tempo. Samuel ainda 
destacou a seguinte equação 
estudada: “Baixo salário + 
Baixa educação = computa-
rização”. 
   Separei algumas vanta-
gens em relação a 4ª Revo-
lução Industrial. São elas: a 
criação de novos modelos de 
negócios e maior customiza-
ção aos consumidores; redu-
ção de resíduos e economia 
de energia; otimização do 
tempo e redução de custos a 
médio e longo prazo; redução 
significativa de erros e ope-
rações e cadeias logísticas 
integradas. 
  
 

   Vamos aproveitar a oportu-
nidade que temos de nos 
prepararmos para a 4ª revo-
lução industrial, a hora é a-
gora! Haverá oportunidades 
para aqueles que tiverem 
preparados. 

N 
  

 
*Kauana Pacheco é diretora 
da assessoria de marketing e 
comunicação para Comércio 
Exterior, a ComexLand, e aju-
da empresas e profissionais 
da área a se posicionarem no 
ambiente digital. O grande 
diferencial da assessoria é 
entendimento em Comex e o 
atendimento que compreen-
de a necessidade e o dea-
dline de cada cliente.  Kaua-
na é formada em Negócios 
Internacionais e é especialis-
ta em Big Data & Market In-
telligence. N 

rotina na prisão. 
   Tatiane Pereira, Alberto 
Reis e Fabiola Zioni relataram 
que oito profissionais partici-
param do estudo, sendo dois 
homens e seis mulheres, as 
idades variavam entre 29 e 
58 anos. As formações aca-
dêmicas dos participantes 
correspondiam ao direito, 
serviço social e psicologia e 
o tempo de serviço na área 
era de 1 a 20 anos. “A rotina 
prisional  possibilita  exprimir  

 

Para assumir a liderança do 
mercado nacional de SAP, msg 

global solutions vai acelerar 
contratações no Brasil 

 
Atualmente, oportunidades abertas são destinadas a 

profissionais da área de tecnologia nos níveis de júnior 
até sênior. A expectativa é abrir novas vagas nos 

próximos meses e superar mais de 130 contratações 
até o próximo ano 

Norminha 65, 23/12/2021 
      Com sede na Alemanha e 
presença em 28 países, a 
msg global solutions inaugu-
rou neste ano a sua filial no 
Brasil com um objetivo ousa-
do: ser uma das três maiores 
consultorias SAP na América 
Latina até o fim de 2024. Pa-
ra atingir essa meta, a com-
panhia projeta abrir, mensal-
mente, uma média de dez 
postos de trabalho até o fim 
de 2022. 
   O grupo, com faturamento 
global de € 1 bilhão em 
2020, possui 8.500 funcio-
nários em todo o mundo. E a 
expectativa da companhia é 
que a operação brasileira re-
presente a principal linha de  

sentimentos contraditórios, 
como hostilidade e carisma, 
força e amorosidade, como 
também sentir-se próximo 
das presas, mas sempre a-
companhado pela lógica pri-
sional”, esclarecem os auto-
res. 
   Outro dado informado é de 
que 89% das presas, entre 
18 e 45 anos, estavam em i-
dade reprodutiva. Em 2017, 
havia 84 bebês nas unidades 
prisionais administradas pela 
SAP-SP. “As unidades ma-
terno-infantis e seu entorno 
precisam contar com profis-
sionais sensíveis às questões 
da maternidade, o que deve 
ser entendido como uma me-
dida de ação em saúde”, en-
fatizam Tatiane, Alberto e Fa-
biola. 
   Diante dessa realidade, os 
autores relataram que “além 
desse sofrimento decorrente 
dos efeitos prisionais, senti-
mentos de impotência, tris-
teza e de pouca esperança 
também são vivenciados di-
ante das dificuldades de efe-
tivações nas ações do traba-
lho.” 
   O artigo completo está dis-
ponível para leitura na página 
da RBSO no site do SciELO, e 
também via Twitter. N 

negócios para serviços SAP 
no grupo msg global nos pró-
ximos anos. 
   “Hoje, já somos uma das 
principais empresas interna-
cionais de consultoria e de-
senvolvimento, com um am-
plo know-how em número 
variado de segmentos, como 
seguros, bancos, alimentos, 
petróleo, gás, serviços públi-
cos e manufatura. Por isso, a-
lém de oferecer um ambiente 
propício para os profissionais 
que buscam ampliar seus co-
nhecimentos, conseguimos 
proporcionar aos nossos co-
laboradores chances reais de 
crescimento profissional, já 
que a nossa área vem cres-
cendo de forma acelerada”, 
explica Meire do Carmo, head 
de RH da filial brasileira da 
msg global solutions. 
   Oportunidades abertas 
   Neste momento, a empresa 
conta com diversas vagas a-
bertas nas áreas de Data Mo-
deling e SAP. “As oportuni-
dades estão sendo ofertadas 
de forma faseada, acompa-
nhando os projetos que já fo-
ram iniciados e o lançamento 
de novos. Estamos atentos a 
talentos que estão interessa-
dos em ingressar no nosso ti-
me”, explica Meire. “Estamos 
avaliando todos os profissio-
nais que estão se candida-
tando por meio do nosso Lin-
kedIn”, informa.    
   A executiva destaca ainda 
que, além de contar com mo-
delo de contratação CLT, com 
salários e benefícios compa-
tíveis com o mercado e di-
versos programas internos de 
treinamentos, a msg possui 
diferenciais em seus benefí-
cios, como seguro saúde, 
dental, vale alimentação e re-
feição, além de previdência 
privada e seguro de vida. 
   Os detalhes sobre as opor-
tunidades abertas pela msg 
global solutions estão dispo-
níveis neste   Link: 
https://www.linkedin.com/co
mpany/msg-global/jobs/. N 

 

 (prisioneiras gestantes e pu-
érperas) privadas de liberda-
de, onde o lado emocional 
decorrente da situação em 
que se encontravam dificul-
tava a projeção de vida e ge-
rava sentimento de inferiori-
dade e dependência afetiva e 
de proteção. Já do outro la-
do, embora os profissionais 
possam usufruir da garantia 
de sua liberdade, também 
não estão imunes de sofre-
rem os efeitos relacionados à  

http://www.norminha.net.br/
https://www.scielo.br/j/rbso/a/WXQBFxQmWGPQwwbZ3yPwfWh/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/WXQBFxQmWGPQwwbZ3yPwfWh/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/WXQBFxQmWGPQwwbZ3yPwfWh/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/WXQBFxQmWGPQwwbZ3yPwfWh/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/WXQBFxQmWGPQwwbZ3yPwfWh/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/WXQBFxQmWGPQwwbZ3yPwfWh/?lang=pt
https://www.scielo.br/j/rbso/a/WXQBFxQmWGPQwwbZ3yPwfWh/?lang=pt
https://twitter.com/rbsoinforma
https://www.linkedin.com/company/msg-global/jobs/
https://www.linkedin.com/company/msg-global/jobs/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 655, 23/12/2021 
   A Ocyan, empresa do setor 
de óleo e gás, alcançou o en-
gajamento de mais de 500 
colaboradores em seu pro-
grama “Reconhecimento que 
faz bem”, iniciativa lançada 
em julho deste ano, que teve 
como um dos objetivos dimi-
nuir os impactos psicológi-
cos negativos da pandemia 
de Covid-19 sobre seus 2. 
600 colaboradores. Em cinco 
meses, a iniciativa realizada 
em conjunto com a Recon-
nect | Happiness At Work – 
especialista em felicidade 
corporativa - resultou no 
envio de mais de 1.300 men-
sagens de reconhecimento 
entre os integrantes. 
   O programa foi criado para 
promover a integração entre 
as pessoas, através da valo-
rização das cinco qualidades 
comportamentais – identifi-
cadas pela Ocyan como prio- 
ritárias neste período. São 
elas: empatia, entusiasmo, 
inclusão, criatividade e espí- 

 

 
Programa em parceria com a Reconnect | Happiness At 

Work engajou 500 colaboradores, ao longo de cinco 
meses, em prol do bem-estar e saúde mental 

rito de equipe. De julho até a-
gora, mais de 830 colabo-
radores foram reconhecidos 
pelas qualidades. 
   “A ideia principal é estimu-
lar os integrantes a reconhe-
cerem determinadas quali-
dades em seus colegas, ci-
tando-os e justificando a sua 
indicação, por meio do pre-
enchimento de um formulá-
rio específico, disponibiliza-
do para toda a empresa, mês 
a mês. Então, as justifica-
tivas são encaminhadas para 
cada integrante ‘reconheci-
do’ e o remetente tem a pos-
sibilidade de se identificar ou 
não”, explica Nir Lander, vi-
ce-presidente de Pessoas & 
Gestão da Ocyan. 
   A campanha, inicialmente 
interna, acabou ocupando 
também alguns espaços ex-
ternos da empresa. “Muitos 
integrantes utilizaram as 
suas redes sociais, em espe-
cial o LinkedIn, para compar-
tilhar as suas mensagens, 
‘esticando’ e compartilhando 
a onda de reconhecimento 
para as suas conexões exter-
nas”, afirma Renata Rivetti, 
diretora e fundadora da Re-
connect. “Acompanhamos 
todos os posts e pudemos 
perceber que os depoimen-
tos foram feitos de forma ge-
nuína. E foi emocionante 
conseguir finalizar este pro-
jeto com uma palestra sobre 
a ‘felicidade no trabalho’ no 
evento de final de ano da O-
cyan; dando ainda mais sig-
nificado para essa ação”, 
conclui Renata. 
   A campanha foi dividida 
em três grandes momentos: 
 

Iniciativa "Reconhecimento que faz bem" mobiliza 
colaboradores da Ocyan contra impactos da pandemia 

divulgação e explicação da 
qualidade escolhida para a-
quele mês; abertura do pro-
cesso de reconhecimentos e, 
por último, envio dos resul-
tados. Ao final de cada pe-
ríodo, também era apresen-
tado um exercício para que 
todos pudessem desenvolver 
aquela qualidade. 
   “A iniciativa foi muito bem-
sucedida, uma vez que, em 
tempos de excesso de reu-
niões virtuais e pouca inte-
ração pessoal, ela teve o 
objetivo identificar e valorizar 
posturas e qualidades pes-
soais que promovem a em-
patia e bem-estar, aumen-
tando as conexões entre os 
colaboradores de forma ge-
nuína, além de gerar um 
bem-estar tanto para a pes-
soa reconhecida quanto para 
a pessoa que reconhece, daí 
o nome ‘Reconhecimento 
que Faz Bem’. N 

Norminha 655, 23/12/2021 
      Com um mundo cada vez 
mais focado em tecnologia, 
diversas empresas, startups 
e profissionais apostam na 
inteligência artificial como 
um fator de vantagem para 
os negócios. No setor de re-
cursos humanos não é dife-
rente, utilizar essas ferra-
mentas para ganhar tempo e 
otimizar processos já é uma 
realidade. 
   A abler, startup criada por 
profissionais das áreas de 
Recursos Humanos e Tecno-
logia com o objetivo de co-
nectar empresas e candida-
tos entregando uma ferra-
menta completa para o re-
crutador e amigável para os 
candidatos, também acredita 
nesse novo cenário e utiliza a 
Inteligência Artificial (IA) para 
desenvolver seus projetos 
com mais autonomia. “Todo 
o processo de recrutamento 
pode ser beneficiado com a 
ferramenta, desde o hunting 
de  candidatos até  a triagem  
 

 

e qualificação dos candida-
tos”, conta o fundador da 
empresa, Alisson Souza. 
   Além dos benefícios no ge-
renciamento de alto volume 
de currículos, a Inteligência 
Artificial também contribui 
para a maior assertividade na 
seleção de candidatos. Den-
tro da fase de seleção de 
candidatos, a Inteligência Ar-
tificial busca por profissio-
nais que se encaixem às ne-
cessidades da vaga em aber-
to, entregando um ranquea-
mento dos candidatos de a-
cordo com a aderência às 
soft e hard skills definidas 
inicialmente  no  processo  de 
recrutamento. 
   Segundo Alisson, um dos 
fatores mais importantes do 
uso deste recurso é o ganho 
de tempo. “Tanto para anali-
sar, criar currículos, qualifi-
car candidatos e buscar in-
formações sobre eles acaba 
sendo gasto com tarefas ma-
nuais. Com as automatiza-
ções esse tempo pode ser u- 
  

tilizado com outras tarefas e 
projetos, passando a ser 
mais estratégico”, explica. 
  Outro ponto levantado é so-
bre as falhas que podem o-
correr em processos comuns 
com recrutamento manual, 
uma vez que sem a tecno-
logia candidatos ideais para 
a vaga podem ser desqua-
lificados, enquanto o profis-
sional admitido pode não 
possuir as competências ne-
cessárias. Ainda assim, o 
profissional de recursos hu-
manos é parte fundamental 
de todo o procedimento, es-
pecialmente com o uso da IA. 
  O CEO da abler ressalta que 

Inteligência Artificial dá mais autonomia em 
processos de recrutamento 

 
Alisson Souza, fundador da startup abler, conta como a 
área de recursos humanos pode se beneficiar do uso da 

tecnologia 

com a adoção da ferramenta, 
a área de RH passa a ser 
mais estratégica. “Os profis-
sionais de RH passam a re-
alizar um trabalho ainda mais 
voltado para melhorias no 
processo de recrutamento e 
na experiência dos candida-
tos, indo além dos processos 
manuais feitos antes, como a 
publicação de vagas em di-
versos portais, visualização 
de currículos em planilhas e 
outras atividades desgastan-
tes”, finaliza Alisson. 
   Para mais informações, a-
cesse https://abler.com.br/ 

N 

 

 

http://www.norminha.net.br/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=saae0q1ef1qf&utm_content=3t56h3l
https://www.softworksepi.com.br/
https://abler.com.br/
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.dsfconsultoria.com.br/
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Norminha 655, 23/12/2021 
  Com o objetivo de ajudar as 
pessoas a conquistarem o 
sucesso na vida profissional 
e equilíbrio na vida pessoal, 
Marinélia Leal mentora e fun-
dadora da escola de negó-
cios que leva o seu nome, irá 
apresentar o programa 'As-
suma criar seu 2022'. A ideia 
é ofertar aos participantes as 
melhores técnicas para que 
todos possam utilizar o seu 
potencial ao máximo. 
   O programa é simples, mas 
intenso, ideal para as pes-
soas que estão planejando 
novos rumos para o ano que 
chega. "Trata-se de um mé-
todo compreensível e pode-
roso para que todos sejam 
capazes de descobrir como 
atingir qualquer objetivo pes-
soal e profissional e realizá-
los em 2022 de forma rápi-
da", Marinélia explica. 
   O evento acontecerá no dia 
15 de janeiro, presencial-
mente em Lisboa e terá 
transmissão ao vivo para a-
queles que optarem por par-
ticipar via internet. Entre os 
benefícios do programa, Ma-
rinélia destaca o método pa-
ra traçar metas e estratégias 
fundamentais para conquis-
tar o sucesso desejado. 
   Além do evento principal, 
os participantes terão acesso 
ao curso '10 Passos para cri-
ar um mindset de sucesso', 
uma sessão de mentoria de 
negócios e o ebook 'Prospe-
ridade e Abundância', desen-
volvido por Marinélia. 
   Serviço 
   “Assuma criar seu 2022” 
   Data: 15 de janeiro de 
2021 das 14h às 19h 
   Local: Lisboa ou também 
através da internet 
 

Mentora Marinélia Leal 
apresenta workshop para 

alcançar objetivos de forma 
rápida e eficaz 

O programa foi criado especialmente para aqueles que 
estão traçando novos objetivos para 2022 e desejam 

alcançá-los com dedicação e rapidez 

   Mais informações e ingres-
sos: 
https://cursos.marinelialeal.
com/criar-2022  

 
   Sobre Marinélia Leal 
   Engenheira química de for-
mação, Marinélia Leal, de-
pois de concluir sua pós-gra-
duação em Gestão da Quali-
dade, descobriu o desejo de 
trabalhar com pessoas e aju-
dá-las a ter uma vida com 
mais qualidade. Morando há 
18 anos em Portugal, atua 
como terapeuta vibracional, 
life coach, formadora e es-
critora desde 1998 e Mento-
ra de Alta Performance, com 
ênfase em Neuro Mentoring 
de Mindset Milionário desde 
2017. 
   Especialista em Rebirthing/ 
Renascimento e Pré-Escola 
Uterina, Marinélia Leal auxi-
lia as pessoas a encontrarem 
e desenvolverem o melhor de 
si. 
   Realiza atendimento pre-
sencial em Lisboa, Leiria e 
Jardins da Parede e on-line 
para todos os países de lín-
gua portuguesa. Para mais 
informações, acesse: 
https://marinelialeal.com/ ou 
pelas redes sociais: 
https://www.facebook.com/
mentoriadealtaperformance  
e instagram 
@marinelialealneuromentora 
https://www.youtube.com/c
hannel/UC01VOd6jRF7xgBilo
zo9Ndw. 
   WhatsApp 
   00351 927356942 N 

 

CBIC esclarece dúvidas sobre aplicação da CIPA a partir de janeiro/2022 
Norminha 655, 23/12/2021 
CBIC 
Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção (CBIC), 
com a correalização do Sesi-
DN e apoio do Seconci-Bra-
sil, realizou na quinta-feira 
(16/12) um importante painel 
técnico sobre a nova NR-5 | 
CIPA na Construção, com fo-
co nas novidades e nos im-
pactos da norma para o se-
tor, que entra em vigor no dia 
03/01/2022. 
   Confira a transmissão onli-
ne, no canal da entidade no 
YouTube. 
   Para o presidente do Servi-
ço Social da Construção Civil 
do Estado de São Paulo (Se-
conci-SP), Haruo Ishikawa, o 
painel foi mais uma oportu-
nidade para os empresários e 
profissionais do setor da 
construção entenderem as 
principais mudanças na 
constituição e funcionamen-
to da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CI 
PA) na construção, aprovada 
pela Portaria nº 422/2021 do 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência, e do Anexo I – CIPA 
da Indústria da Construção. 
   CIPA, anjo da guarda das 
empresas 
   Ao apontar as principais al-
terações da Nova NR-05 e 
seu dimensionamento na in-
dústria da construção, o vi-
ce-presidente da Federação 
dos Trabalhadores nas In-
dústrias da Construção e do  

Norminha 655, 23/12/2021 
O Instituto Tomie Ohtake rea-
liza no estado de São Paulo o 
Cósmicas, um programa de 
lideranças femininas que 
contribui para a formação de 
mais de 700 meninas e mu-
lheres. Com 30 mulheres 
inspiradoras para ensinar li-
derança, o Cósmicas tem 
mentoria online, foi concebi-
do e realizado pelo Instituto 
Tomie Ohtake e possui patro-
cínio do Makro Atacadista. As 
atividades tiveram início em 
julho, e são 735 meninas e 
mulheres ativas, de 14 a 21 
anos. 
   O projeto inclui encontros e 
experiências virtuais ligados 
a temas como gênero, raça, 
saúde da mulher, empreen-
dedorismo, direitos humanos 
e cidadania, entre outros, 
com aprendizagem coletiva. 
A ideia é promover autono-
mia, articulação e autoco-
nhecimento para a formação  

 

Mobiliário do Estado de São 
Paulo (Feticom-SP) e mem-
bro da Comissão Tripartite 
Paritária Permanente (CTPP), 
Robinson Leme, salientou 
que a NR-05 traz maior se-
gurança jurídica para as or-
ganizações e para os traba-
lhadores. 
   Elo importante para a me-
lhoria contínua da gestão de 
riscos ocupacionais nos am-
bientes de trabalho, Robin-
son Leme define a CIPA co-
mo anjo da guarda das em-
presas. Segundo ele, ela a-
gora ganha ainda mais im-
portância em razão da sua 
conexão com a NR-01 e a e-
xigência em relação ao Pro-
grama de Gerenciamento de 
Riscos (PGR). 
   Ao apontar as principais al-
terações da Nova NR-05, re-
ferentes aos itens CIPA das 
organizações contratadas  

Conheça o Cósmicas - programa que 
contribui para a formação de mais de 700 

meninas e mulheres no Estado de SP 

 
dessas meninas e mulheres, 
para que elas possam prota-
gonizar suas histórias e lide-
rarem seu próprio futuro. Di-
vidida em 3 módulos, res-
pectivamente o “Eu”, “Ou-
tro” e o “Mundo”, a jornada 
começou ouvindo as partici-
pantes para entender e re-
fletir sobre a história e narra-
tiva de cada uma. 
   Quando o projeto terminar, 
em dezembro, mulheres in-
fluentes como Adriana Bar-
bosa, Priscila Gama, MC So-
phia, Auá Mendes, Moara Tu-
pinambá e Aline Chermoula, 
terão passado pelo progra-
ma. 
   Aprendi a me colocar no 
lugar que desejo, não onde 
querem que eu esteja. 

N 
 

para prestação de serviços e 
Anexo I – CIPA da Indústria 
da Construção, o represen-
tante dos trabalhadores des-
taca que o dimensionamento 
da CIPA passa a ser de 20 
trabalhadores e que não é 
mais obrigatório o Mapa de 
Riscos para registrar a per-
cepção dos riscos pelos tra-
balhadores. 
   Sob o olhar da fiscalização, 
o auditor fiscal do Trabalho, 
Antonio Pereira, salientou 
pontos de melhoria do Anexo 
I da NR-5: 
   - Quadro mais objetivo 
   - Definição do que é tér-
mino da obra 
   - Envolvimento do sindica-
to laboral com a comuni-
cação da Sistema de Comu-
nicação Prévia de Obras (SC 
PO) 
   - CIPA centralizada para os 
prestadores de serviço 
   - Melhor articulação entre 
contratantes e contratadas 
   Além disso, o auditor An-
tonio Pereira mencionou que, 
a partir de janeiro, as obras 
com até 180 dias de duração 
estarão dispensadas da 
constituição da CIPA. A co-
municação Prévia de Obra 
deverá ser enviada ao sindi-
cato dos trabalhadores da 
categoria preponderante do 
local, no prazo máximo de 10 
dias, a partir de seu registro 
eletrônico no SCPO. 
   “Estamos nos aproximan-
do de um grande divisor de 
águas de toda a normatiza-
ção do Brasil, que é a alte-
ração de várias questões a 
partir do dia 3 de janeiro”, re-
forçou a gerente de Seguran-
ça do Seconci-MG, Andreia 
Kaucher. 
   “A CIPA vai passar por um 
processo de grande valoriza-
ção”, disse, enfatizando que 
a NR-01 (treinamentos e ca-
pacitações) vai intensificar a 
necessidade da participação 
dos trabalhadores na discus- 

são dos riscos e dos perigos 
do ambiente de trabalho. 
   Atenção para a vigência 
das novas NRs 
   A Comissão de Políticas e 
Relações Trabalhistas (CPRT) 
da CBIC lembra aos empre-
sários da indústria da cons- 
trução de que várias Normas 
Regulamentadoras (NRs), ex-
tremamente importantes pa-
ra o setor, entrarão em vigor 
no início de janeiro de 2022, 
especialmente a NR-18 – 
Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da 
Construção, o Programa de 
Gerenciamento de Risco (PG 
R) e a CIPA. 
   Para que todos estejam 
preparados para esse novo 
momento, a CPRT/CBIC vem 
realizando ao longo deste 
ano lives sobre a Nova NR-
18,  aulão de PGR, e Painéis 
Técnicos de SST sobre as de-
mais Normas alteradas. To-
dos os vídeos que foram rea-
lizados na Semana CANPAT 
Construção 2021 e também 
no Seminário Técnico de SST 
realizado em julho deste ano, 
podem ser revistos no canal 
da entidade no Youtube. A-
cesse e se atualize. 
   Panorama Trabalhista – Os 
temas de impacto na indús-
tria da construção em 2021 
   Semana CANPAT CONS-
TRUÇÃO 2021 | Principais 
causas de acidentes 
   Semana CANPAT CONS-
TRUÇÃO 2021 
   GRO e PGR – Painel da 
CBIC com AFT Rodrigo Vaz 
   Nova NR 7: Programa de 
Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO 
   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 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi). 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://cursos.marinelialeal.com/criar-2022
https://cursos.marinelialeal.com/criar-2022
https://marinelialeal.com/
https://www.facebook.com/mentoriadealtaperformance
https://www.facebook.com/mentoriadealtaperformance
https://www.youtube.com/channel/UC01VOd6jRF7xgBilozo9Ndw
https://www.youtube.com/channel/UC01VOd6jRF7xgBilozo9Ndw
https://www.youtube.com/channel/UC01VOd6jRF7xgBilozo9Ndw
https://www.youtube.com/watch?v=7BgIiDGbVPA
https://www.youtube.com/watch?v=7BgIiDGbVPA
https://www.youtube.com/watch?v=7BgIiDGbVPA
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/NorminhaPublicidade_2009.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/NorminhaPublicidade_2009.pdf
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Norminha 655, 23/12/2021 
   Por meio de um projeto de-
senvolvido pela Fundação 
Mendes Costa (FMC), insti-
tuição sem fins lucrativos 
mantida pela Pif Paf Alimen-
tos, a empresa foi agraciada 
na 20ª edição do Prêmio Ser 
Humano, oferecido pela As-
sociação Brasileira de Recur-
sos Humanos, seccional Mi-
nas Gerais (ABRH-MG). O re-
conhecimento foi feito às a-
ções implementadas pelo 
Programa Inspirar, vencedor 
na categoria Sustentabilida-
de, informou a companhia na 
sexta-feira (17). 
   A cerimônia de premiação 
ocorreu também na sexta-
feira, em Belo Horizonte 
(MG), e evidenciou as práti-
cas diferenciadas e inovado-
ras voltadas para o enfren-
tamento da crise gerada pela 
pandemia de covid-19. O 
projeto premiado da Funda-
ção Mendes Costa surgiu 
justamente neste cenário, 
como incentivo às iniciativas 
de voluntariado, mas prezan-
do pelas medidas que contri-
buíssem para a saúde e a 
segurança de todos, entre 
elas, o distanciamento so-
cial. 
   “Esse prêmio nos orgulha 
muito, principalmente por re-
conhecer o trabalho de toda 

Pif Paf conquista Prêmio Ser Humano 2021, da ABRH-
MG, por esforços contra covid 

nossa equipe para se rein-
ventar e apresentar ações 
transformadoras. É fruto do 
empenho de um time bem 
motivado, criativo, que con-
seguiu aprender com os obs-
táculos. Assim, seguiu cons-
truindo uma empresa que 
gera valor, de forma susten-
tável, para aqueles com 
quem se relaciona e cujo 
grande diferencial sempre 
são as pessoas”, disse em 
nota a presidente da FMC, 
Cristiane Emília Costa Silva, 
que é também vice-presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração da Pif Paf. 
   O Prêmio Ser Humano foi 
instituído em 1993 e se con-
solidou como instrumento de 
valorização das melhores ini- 
ciativas dedicadas ao desen-
volvimento das pessoas den-
tro e fora das organizações, 
assim como de estímulo ao 
pensamento criativo e identi-
ficação de novos talentos. O 

tratados por empresas irre-
gulares e por profissionais 
em desvio de função ou sem 
a devida formação. Dessa 
forma, o GT debateu os pro-
blemas da contratação de 
empresas à margem da lei e 
que fornecem serviços de 
segurança sem respeitar a 
legislação que rege o setor”, 
explica Tatiana Diniz, coor-
denadora do Grupo de Exce-
lência em Segurança – GE-
SEG do CRA-SP e integrante 
do GT, formado por sugestão 
do Observatório de Direitos 
Humanos e criado pelo presi-
dente do CNJ, ministro Luiz 
Fux. 
   Em razão disso, segundo 
Tatiana, o texto da Recomen-
dação determina a contrata-
ção de empresas que com-
provem autorização de funci-
onamento válida, emitida pe-
lo Ministério da Justiça, por 
intermédio do seu órgão 
competente (Polícia Federal), 
com a finalidade de garantir 
o efetivo controle da ativida-
de e de se fomentar o com-
bate à clandestinidade. 

objetivo é difundir iniciativas 
em prol do crescimento hu-
mano e da responsabilidade 
social. 
   No ano passado, o presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração da Pif Paf, Luiz Car-
los Mendes Costa, foi home-
nageado com o troféu espe-
cial Personalidade Empresa-
rial 2020. Em 2019, a com-
panhia também foi agraciada 
nas categorias Desenvolvi-
mento e Sustentabilidade. A-
lém disso, possui um longo 
histórico de projetos contem-
plados na premiação da AB 
RH-MG. 
   Vencedor 2021: Programa 
Inspirar 
   Levar inspiração para que 
os indivíduos busquem o de-
senvolvimento pessoal e as 
oportunidades que corrobo-
ram para seu crescimento 
profissional é uma importan-
te premissa da Fundação 
Mendes Costa. Com a pande- 

 
O texto orienta os órgãos a adotarem medidas que 

assegurem a eficiência e a qualidade dos serviços, com 
observância aos direitos humanos 

  Profissionais registrados no 
CRA 
   Entre as exigências que 
constam no texto, a Reco-
mendação impõe às empre-
sas de segurança que os ser-
viços prestados aos órgãos 
do Poder Judiciário sejam re-
alizados por profissionais ca-
pacitados e com responsabi-
lidade técnica exercida por 
administradores e demais 
profissionais da Administra-
ção de Gestão de Segurança 
Privada, com registro no 
Conselho Regional de Admi-
nistração - CRA. 
   Tatiana destaca que, por 
ser atividade regulamentada, 
complementar à segurança 
pública e provedora de prote-
ção a vidas  e ao  patrimônio, 

 

mia, foi necessário pensar 
novas formas de dar conti-
nuidade a essa missão. As-
sim, segundo a empresa, 
surgiu o Programa Inspirar, 
uma iniciativa onde os cola-
boradores da Pif Paf, volun-
tariamente, são orientadores 
de jovens em início de car-
reira. 
   Para a sua estruturação, foi 
contratada uma consultoria, 
que construiu uma metodo-
logia de orientação profissio-
nal e ministrou treinamentos 
para todos os orientadores. 
As vagas da primeira edição 
foram limitadas a 44 duplas, 
a fim de garantir o suporte 
necessário aos envolvidos, 
todos eles aprendizes da em-
presa. No segundo grupo, as 
orientações expandiram-se 
para familiares de colabora-
dores e jovens das comuni-
dades nos cinco estados on-
de a Pif Paf possui operação. 

N Carnetec 

CNJ aprova recomendação que exige o registro no CRA para profissionais 
da segurança privada que atuam no Poder Judiciário 

Cuidado para não estragar sua 
carreira na festa de fim de 

ano da 'firma' 

 

Norminha 655, 23/12/2021 
No mundo corporativo, o mês 
de dezembro é marcado pe-
las tradicionais confraterni-
zações corporativas, que são 
terreno fértil para muitas ga-
fes e situações delicadas. 
Mas é possível aproveitar es-
se momento de aproximação 
entre gestores e colaborado-
res de forma saudável, sem 
cometer excessos que po-
dem refletir no dia a dia e, até 
mesmo, provocar demis-
sões. 
   O advogado e especialista 
em compliance André Costa 
diz que é imprescindível 
manter o profissionalismo. 
“O evento é uma extensão da 
empresa, portanto, não faça, 
fale ou se porte de maneira 
diferente de como faria na 
própria organização. É possí-
vel se divertir sem se esque-
cer do escopo da festa”, diz. 
   Outra dica é moderar o 
consumo de bebida alcoóli-
ca. “O álcool pode se tornar 
um grande vilão nessas oca-
siões, colocar a pessoa em 
uma situação constrangedo-
ra e deixá-la vulnerável ao 
assédio, gafes e acidentes”, 
afirma o advogado. 

 
Evento é considerado uma 
extensão da organização e 
Profissionalismo deve ser 
mantido (Foto: Freepik) 

   Fotos de situações emba-
raçosas também devem ser 
evitadas. “É muito comum 
fotografarem ou gravarem 
colegas cometendo excessos 
para compartilharem em 
grupos das redes sociais, 
mas isso é uma conduta in-
devida  que pode gerar puni- 

ções e até demissões dos 
envolvidos, tanto autores, 
como quem compartilhou ou 
compactou de alguma forma 
para que o conteúdo fosse 
propagado. Então, evite”, a-
conselha o advogado. 
   Costa diz que não é acon-
selhável tirar fotografias em 
poses que denotem intimida-
de, com toques em locais 
inapropriados ou que façam 
alusão a um cenário que não 
seja profissional. Comentá-
rios e opiniões sobre a vida 
pessoal também devem ser 
evitados. “Lembre-se: o e-
vento é uma extensão da 
empresa e o profissionalismo 
deve ser mantido”. 
   Assédio 
   O assédio sexual ainda é 
recorrente nas relações de 
trabalho e esse problema po-
de ser acentuado em mo-
mentos de descontração, co-
mo as festas de fim de ano. 
Costa, que que atua há mais 
de 10 anos investigando e 
tratando casos de assédio 
sexual e moral no ambiente 
corporativo, diz que é preciso 
ter muito cuidado na festa e 
no momento de ir embora. 
“Evite caronas individualiza-
das, principalmente, em ca-
so de relação entre líder e li-
derado. É importante que as 
caronas sejam em grupo ou, 
melhor ainda, que a empresa 
apoie com deslocamentos 
individuais para que os fun-
cionários voltem para a casa 
em segurança, pois a maioria 
dos casos de assédio ocorre 
no trajeto de volta da festa”, 
alerta. N André Costa Adv. 

 

 

 

Norminha 655, 23/12/2021 
 O Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) aprovou, no final 
do mês de outubro, a Reco-
mendação nº 117 aos órgãos 
do Poder Judiciário, para que 
adotem medidas que asse-
gurem a eficiência e a quali-
dade na contratação de ser-
viços de segurança privada, 
visando estimular práticas 
inclusivas, transparentes e 
de respeito aos direitos hu-
manos.  
   Elaborado pelo Grupo de 
Trabalho (GT) instituído pela 
Portaria CNJ nº 81/2021, que 
tratou da precarização dos 
serviços oferecidos pelas 
empresas de segurança no 
País, o texto da Recomen-
dação tem como um de seus 
objetivos principais evitar a-
tos violentos, desproporcio-
nais e discriminatórios, ocor-
ridos no desempenho dos 
serviços de segurança dos 
órgãos da Justiça. 
   “As discussões do Grupo 
concluíram que a maioria das 
abordagens indevidas foram 
feitas  por  profissionais con- 
 
 
 

é importante que as empre-
sas contem com profissio-
nais qualificados e registra-
dos.  
   A Recomendação também 
orienta que as unidades judi-
ciárias contratem profissio-
nais com formação inicial e 
continuada em conteúdos de 
direitos humanos e de com-
bate a todas as formas de 
preconceito, bem como for-
mem equipes de segurança 
com diversidade cultural, ét-
nica, racial e de gênero. “As 
empresas e os profissionais 
de segurança privada estão 
cada vez mais envolvidos 
nesse debate e cientes de 
sua importância na luta con-
tra a desigualdade e a discri-
minação”. N 

http://www.norminha.net.br/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/102606
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
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Norminha 655, 23/12/2021 
 A JBS firmou parceria com o 
Instituto Onça-Pintada com o 
objetivo de desenvolver um 
projeto de conservação desta 
espécie ao longo do Rio Ara-
guaia, informou a companhia 
na segunda-feira (20). Ter-
ceiro maior rio do Brasil, o A-
raguaia compreende desde a 
divisa entre Goiás e Mato 
Grosso, passando pelo To-
cantins, até o Pará. 
   A iniciativa vai criar um dos 
maiores corredores de biodi-
versidade do mundo, com 3 
mil quilômetros de extensão 
e área de 13 milhões de hec-
tares, em que esses animais 
poderão circular livremente, 
inclusive entre os dois maio-
res biomas brasileiros: a A-
mazônia e o Cerrado, disse a 
JBS. 
   O projeto da JBS e do insti-
tuto consiste em um trabalho 
de orientação e engajamento 
de mais de 2 mil produtores 
da região para que eles se 
conscientizem sobre a pre-
servação da onça-pintada e 
entendam a importância 
deste felino para o ecossis-
tema. Assim, espera-se per-
mitir que os animais tenham 
as suas vidas preservadas e 
possam conviver em harmo-
nia em seu hábitat natural. 
   Nessa  parceria,  a JBS  irá  

deração os dados do recorte 
feito no público PCD a partir 
de 2019, as empresas estão 
perdendo um mercado em 
potencial, estimado em R$ 
80 bilhões por ano, quando 
deixam de desenvolver apli-
cativos acessíveis a esse pú-
blico”, afirma Marcelo Maz-
zini, Head de Design da ke-
eggo, parceira de empresas 
e startups na transformação 
digital das organizações. 
   Os aplicativos móveis de-
sempenham um papel im-
portante no cotidiano das 
pessoas e na relação das 
empresas com seus públi-
cos. Por isso, ao desenvolver 
um app, é necessário levar 
em consideração que aproxi-
madamente  1 em  cada 4 u- 

 

ambiente natural." 
   A executiva acrescentou 
que todas as fazendas parti-
cipantes do projeto Corredor 
das Onças deverão estar em 
conformidade com os crité-
rios socioambientais da JBS, 
ampliando ainda mais a pe-
gada sustentável da iniciati-
va. 
   Conforme explicação da 
companhia, a onça-pintada é 
o maior felino do continente 
americano e o maior preda-
dor terrestre do Brasil. Ela 
está no topo de cadeia ali-
mentar, ou seja, nenhuma 
outra espécie se alimenta 
desse animal, o que significa 
que, se existe a onça-pintada 
em um determinado local é 
porque o meio ambiente está 
saudável. Ela exerce então 
papel importante para a ma-
nutenção do equilíbrio dos 
ambientes, regulando o ta-
manho  das  populações  de  

e as opções de design devem 
tornar o produto final acessí-
vel a todos. Os recursos para 
atender essa demanda são 
abundantes e evoluíram mui-
to nos últimos anos. Com a 
acessibilidade em mente, é 
possível melhorar drástica-
mente a experiência do usu-
ário, além de maximizar a re-
ceita das empresas que in-
vestem para atender esse 
público.” 
   O pesquisador aponta, 
contudo, que ainda há muito 
a ser feito para que a a-
cessibilidade seja uma reali-
dade mais concreta, quando 
se trata de tecnologia móvel.  
“Como uma empresa de con-
sultoria tecnológica, já con-
seguimos muitos avanços na 
transformação digital das or-
ganizações, mas ainda te-
mos um longo caminho a 
percorrer”, diz. 

N 
Revista CIPA 

JBS firma parceria com Instituto Onça-Pintada na luta 
pela conservação da espécie 

outras espécies que são suas 
presas. 
   A JBS disse acreditar na 
parceria com os produtores 
rurais para a preservação 
desse felino e Anah Tereza 
De Almeida Jácomo, diretora 
executiva do Instituto Onça-
Pintada, reforçou a relevân-
cia desse trabalho. 
   “Oitenta por cento das on-
ças-pintadas no Brasil estão 
fora de reservas governa-
mentais. Isso significa que 
qualquer ação de conserva-
ção da espécie dependerá do 
proprietário de terra. Por is-
so, o instituto sempre traba-
lhou junto aos produtores ru-
rais na busca das melhores 
estratégias para esse fim. 
Afinal, eles (produtores) não 
são parte do problema, mas 
sim, da solução”, afirmou A-
nah Tereza na mesma nota. 

N Carnetec 

Norminha 655, 23/12/2021 
A Terceira Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 17ª 
Região (ES) manteve decisão 
da 12ª Vara do Trabalho de 
Vitória e garantiu o direito à 
justa remuneração ao traba-
lhador de uma empresa side-
rúrgica que desenvolveu in-
ventos industriais durante o 
serviço, entre os anos de 
1990 e 1995. O colegiado 
entendeu que deve haver 
uma compensação financei-
ra pela criação.  
   Naquele período, ocupando 
a função de supervisor de 
manutenção, o empregado 
criou três inventos, dentre e-
les o “dispositivo de inspe-
ção das esferas de armaze-
namento de gases”. De acor-
do com o processo, o equipa- 

Empresas perdem bilhões de reais por não 
terem aplicativos acessíveis a PCDs 

mento abreviou o tempo gas-
to para a vistoria das esferas, 
reduziu o custo da operação 
e evitou acidentes de grande 
escala no local de trabalho. 
    A invenção foi reconheci-
da em congressos nacionais 
e internacionais. O autor che-
gou a ser agraciado com prê-
mio Talento Brasileiro e teve 
seu nome divulgado em jor-
nais de circulação nacional.  
   Ao ser dispensado da em-
presa em 2007, o trabalha-
dor entrou com ação na Jus-
tiça do Trabalho postulando, 
dentre outros pedidos, remu-
neração de 50% do ganho e-
conômico auferido pela com-
panhia a partir da utilização 
dos inventos.  
   Cabe recurso. 

N CSJT    

 

suários brasileiros pode não 
ter o mesmo grau de acessi-
bilidade. 
   Do ponto de vista dos ne-
gócios, faz todo o sentido 
tentar alcançar esses mi-
lhões de usuários adicionais. 
Além disso, as instituições 
governamentais estão sendo 
mais rígidas com a aplicação 
das leis e regulamentos que 
exigem acesso igual para to-
dos. É um caminho sem volta 
e isso é muito positivo para a 
sociedade”, diz Mazzini. 
   Jefté de Assumpção, pes-
quisador de UX (experiência 
do usuário) da keeggo, lem-
bra que os conceitos básicos 
de acessibilidade se aplicam 
a todas as plataformas mó-
veis. “A interface do usuário 

 

Norminha 655, 23/12/2021 
Mais de 17 milhões de brasi-
leiros com dois ou mais anos 
de idade têm algum tipo de 
deficiência – ou 8,4% da po-
pulação nacional. Os núme-
ros são da Pesquisa Nacional 
de Saúde, publicada em 
2021 pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IB 
GE). Além disso, mais de 40 
milhões de brasileiros decla-
ram ter algum grau de difi-
culdade em alguma habilida-
de, mostra o Censo 2010. 
   Diante desse cenário, tor-
na-se essencial a atenção 
das empresas do país à a-
cessibilidade na hora de de-
senvolver seus aplicativos 
móveis, tanto para que sejam 
inclusivas quanto para não 
correr o risco de perderem 
receitas. 
   Essa, porém, ainda não é a 
realidade dentro de muitas 
companhias. “A maior parte 
das empresas encara a aces-
sibilidade apenas como re-
gulação, uma obrigação le-
gal. Se levarmos em consi- 

Norminha 655, 23/12/2021 
  Presidida por Nilson Sarti, a 
Comissão de Meio Ambiente 
(CMA) da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (C 
BIC) coordena e desenvolve 
ações destinadas a dissemi-
nar a sustentabilidade na in-
dústria da construção, princi-
palmente no que se refere ao 
estímulo às boas práticas e 
alinhamento, diante dos prin-
cipais acordos e agendas in-
ternacionais ambientais. 
   A área atua sobre os se-
guintes eixos: recursos hídri-
cos, energia renovável, resí-
duos sólidos, cidades sus-
tentáveis e legislação ambi-
ental. 
   Além disso, atua interna-
cionalmente na Comissão de 
Construção Sustentável da 
Federação Interamericana da 
Indústria da Construção (FI 
IC). 
   Para a realização das suas 
ações, a CMA/CBIC conta 
com a correalização do Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai Nacio-
nal) no projeto “Desenvolvi-
mento sustentável na indús-
tria da Construção”. 
    Com exclusividade ao CB 
IC Hoje, o presidente Nilson 
Sarti apontou a ação de ma-
ior destaque da área no ano 
e o maior desafio para 2022. 
Confira a seguir: 
   CBIC Hoje: Qual assunto 
mereceu maior empenho da 
Comissão de Meio Ambiente 
(CMA) em 2021? 
   Nilson Sarti:  Lei Geral  de 
 

CBIC defende inclusão de 
redução de emissões de carbono 

na agenda do setor 
 

 
Licenciamento Ambiental, PL 
de APPs em áreas urbanas, 
redução das emissões de 
carbono no setor da constru-
ção 
   CBIC Hoje: Qual a maior 
conquista da CMA para o se-
tor no ano? 
   Nilson Sarti: Aprovação da 
Lei Geral de Licenciamento 
Ambiental na Câmara; finali-
zação da tramitação do PL de 
APPs em áreas urbanas, que 
está aguardando sanção pre-
sidencial; divulgação de ins-
trumentos para avaliação de 
emissões de carbono no pro-
cesso de produção de mate-
riais e, também, durante e-
xecução das obras; assina-
tura de Acordo com IFC para 
incentivo de Construções 
Sustentáveis e, também, 
com SGS/Sintali viabilizando 
descontos para associados 
CBIC na Certificação EDGE. 
   CBIC Hoje: Qual o maior 
desafio da CMA/CBIC em 
2022? 
   Nilson Sarti: Colocar na a-
genda do setor a necessi-
dade de redução das emis-
sões de Carbono em nossa 
cadeia produtiva 
   Enquanto a equipe CBIC 
está de férias, aproveite para 
conhecer um pouco mais so-
bre as ações da área de Meio 
Ambiente da entidade e suas 
publicações no site. N 

ainda doar equipamentos de 
monitoramento da fauna sil-
vestre – coleiras GPS, para 
que seja possível acompa-
nhar os felinos, e armadilhas 
fotográficas, que auxiliarão 
na localização e na estima-
tiva populacional da onça-
pintada. 
   Segundo a empresa, esses 
recursos permitirão um me-
lhor controle dos animais e 
da evolução do projeto, in-
clusive porque um dos obje-
tivos primordiais é permitir 
que grupos de onças de dife-
rentes regiões possam se co-
nectar no corredor e, assim, 
ampliar a sustentabilidade da 
espécie. 
   "Estamos felizes em con-
tribuir para a preservação da 
onça-pintada, uma espécie 
fundamental para a manu-
tenção do equilíbrio ecológi-
co", disse a diretora de Sus-
tentabilidade da Friboi, Liège 
Correia, em nota. 
   "Essa é mais uma iniciativa 
da JBS em prol da sustenta-
bilidade, que hoje é a própria 
estratégia da companhia. A 
empresa tem investido em 
soluções pela produção a-
gropecuária sustentável, que 
promovam a restauração e a 
conservação da biodiversida-
de para que os animais vi-
vam  em  harmonia  em  seu 

Empregado de siderúrgica do Espírito 
Santo receberá justa remuneração por 

invento industrial 

http://www.norminha.net.br/
https://revistacipa.com.br/empresas-perdem-bilhoes-de-reais-por-nao-terem-aplicativos-acessiveis-a-pcds/
https://www.carnetec.com.br/Industry/News/Details/102623
https://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9801509
https://www.radiosesmt1.agoranoar.com.br/
https://cbic.org.br/sustentabilidade/es_ES/
https://cbic.org.br/sustentabilidade/es_ES/
https://cbic.org.br/sustentabilidade/es_ES/
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Saiba qual será o tema 
do Prêmio CBIC de 
Responsabilidade 

Social 2022 
Norminha 655, 23/12/2021 
A 93ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção 
(Enic), considerado o maior evento do setor na América Latina, 
foi finalizada com a entrega do Prêmio CBIC de Responsabi-
lidade Social a empresas e entidades que se destacaram com 
ações de boas práticas desenvolvidas no enfrentamento da 
crise provocada pela pandemia do coronavírus. 
   O prêmio é uma das principais iniciativas de reconheci-
mento na área de Responsabilidade Social da construção e do 
mercado imobiliário no país. O objetivo é fortalecer e estimular 
ações e projetos sociais por todo Brasil, reconhecendo os es-
forços de empresas e entidades na busca por uma sociedade 
mais justa. 

 
   Além de troféu e certificado de Responsabilidade Social com 
a chancela da CBIC, os vencedores receberam premiação em 
dinheiro que deve ser destinado exclusivamente para o de-
senvolvimento da ação social proposta. 

 
   Durante o anúncio dos ganhadores do Prêmio CBIC de Res-
ponsabilidade Social, realizado no mês de novembro, o pre-
sidente da entidade, José Carlos Martins, enfatizou a preocu-
pação da entidade com o cuidado com os trabalhadores e com 
a sociedade. 

 
   Para 2022, o tema do Prêmio será “Inovação e Susten-
tabilidade”. A próxima edição será conduzida pela Comissão 
de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade (COMAT) 
da CBIC. Enquanto planejamos a próxima edição do Prêmio, 
assista a edição deste ano: ASSISTA AGORA. N 

 

Atenção Plena 
Norminha 655, 23/12/2021 
Algumas atividades podem ser feitas no 
“modo automático”, mas, muitas ou-
tras, principalmente ligadas a estudo e 
trabalho, precisam de concentração, ou 
iremos testemunhar a permanência de 
acidentes fatais no ambiente laboral du-
rante mais um século, como ocorreu 
com o piloto da aeronave que deixou de 
abastecer conforme recomendações 
técnicas da aeronáutica, vindo a ocorrer 
queda por pane seca, danificando a ae-
ronave e morrendo todos os tripulantes 
e passageiros, por não atentar plena-
mente para o abastecimento com re-
serva técnica. 
   Pesquisa recente mostrou que no ano 
de 2000, as pessoas se concentravam 
completamente por 12 segundos. Em 
2015, esse tempo caiu para 8.25 se-
gundos. 
   Inclusive, na maior parte do tempo, 
nós não estamos de fato dando atenção 
à nossa experiência do mundo. Muitas 
vezes estamos realizando uma tarefa, 
mas pensando nos afazeres futuros, ou 
em problemas passados, e para piorar, 
com a presença quase total dos celu-
lares e redes sociais em nossas vidas, é 
comum executar uma tarefa enquanto 
se mexe no celular. 
 

 
 

   A atenção define-se pelo direciona-
mento da consciência e estado de con-
centração mental sobre determinado o-
bjeto, caracteriza-se por selecionar, or-
ganizar e filtrar informações. É um pro-
cesso de extrema importância em de-
terminadas áreas, como na educação, 
já que se exige, por exemplo, a um a-
luno que preste atenção às matérias le-
cionadas pelo professor, ignorando es-
tímulos visuais, sonoros ou outros, co-
mo o que se está a passar fora da sua 
sala de aula, estando, neste caso, rela- 

Norminha 655, 23/12/2021 
O fim do contrato de trabalho 
pela modalidade “dispensa 
por justa causa” é caracteri-
zado pela prática de falta 
grave pelo empregado. A 
gravidade ocorre com a vio-
lação de deveres legais ou 
contratuais do trabalhador, 
de modo que abale a con-
fiança que o empregador de-
positada no empregado. 
   A justa causa, então, é a 
punição máxima aplicável no 
contrato de trabalho. Entre-
tanto, cabe ao empregador 
provar o ato ilícito praticado. 
Havendo provas, a punição 
aplicada deve ser mantida.  

Com essa posição, a Terceira 
Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho da 18ª Região 
(GO), por unanimidade, ne-
gou provimento ao recurso 
de um trabalhador que dei-
xou de observar regras de 
saúde e segurança ao insta-
lar uma rede elétrica. 
   O trabalhador pretendia re-
verter a modalidade da de-
missão por entender que te-
ria sido uma medida despro-
porcional ao fato. Nos autos, 
consta que o trabalhador te-
ria deixado de realizar um a-
terramento de poste de ener-
gia, colocando toda a equipe 
sob  risco de descarga elétri- 

cionado também com o problema da 
disciplina. 
   Para atingir o estado de “Atenção Ple-
na”, utiliza-se principalmente de técni-
cas de meditação, onde o indivíduo de-
ve se concentrar, durante um período de 
tempo em determinada coisa, como um 
objeto ou nas próprias reações de seu 
corpo: a respiração ou os batimentos 
cardíacos, por exemplo. Neste exercício 
de meditação, a concentração deve ser 
de modo pleno, aberto e sem qualquer 
julgamento sobre o objeto ou sensação 
observado. A ideia é apenas “viver o 
momento presente” aquela situação ou 
coisa. 
   Por se encontrar intimamente ligado 
ao nível de consciência, torna-se fato 
que distúrbios neurológicos e neuropsi-
cológicos são acompanhados de altera-
ção da atenção. Transtornos de humor 
representam maciças dificuldades de 
concentração e atenção constante, que 
é a capacidade de manter por longos 
períodos o “foco” em determinado alvo. 
Quadros depressivos diminui-se de for-
ma geral o nível de atenção, o que pode 
ser nomeado como hipoprosexia. 
   Mindfulness, traduzido em português 
“Atenção Plena”, ou “Consciência Ple-
na”, se popularizou nas grandes empre-
sas entre trabalhadores que buscam 
alívio para o estresse do dia-a-dia, além 
de ajudar a melhorar as suas capaci-
dades mentais e, consequentemente a 
produtividade no trabalho. É um estado 
mental de controle sobre a capacidade 
de se concentrar nas experiências, ativi-
dades e sensações do presente. 
   Na Academia Brasileira de Mindful-
ness, entre as diversas melhorias na 
qualidade de vida da pessoa que pratica 
essa meditação, destaca-se o cresci-
mento da criatividade, da memória e da 
rapidez em obter respostas. 
   Pesquisa feita nos estados Unidos en-
tre 2007 e 2012, avaliando 1.691 aci-
dentes de carros com câmeras, quando 
os motoristas levavam em média o tem-
po de 4 a 6 segundos sem prestar aten-
ção ao volante. (Veja quadro a seguir) 
   Conversa com passageiros, uso de te-
lefone celular, olhar para algo fora do 
veículo, cantar ou dançar ao som de 
música, se arrumar no veículo e tentar 
alcançar  algum objeto  foram motivos 

la empregadora. 
   O relator, juiz convocado 
César Silveira, manteve a 
sentença do Posto Avançado 
da Justiça do Trabalho em 
Iporá (GO). Ele disse que as 
questões fáticas foram anali-
sadas com propriedade e a-
dotou os argumentos da de-
cisão para solucionar o re-
curso. O magistrado citou 
que as faltas cometidas pelo 
eletricista podem ser consi-
deradas graves, pois é públi-
co e notório que o trabalho 
em redes elétricas de alta 
tensão é, por si, bastante pe-
rigoso. N 

CSJT 

2007 Motoristas distraídos 
ao volante 

58% 

2008 Perda de controle do 
veículo por distração 

44% 

2009 Colisão traseira por 
distração 

76% 

2010 Outros tipos de 
colisões 

51% 

2011 Saída da pista por 
distração 

89% 

2012 Não tiveram reação 
antes do acidente por 
estarem com o 
celular 

50% 

Anos Causas % 

    

para registrar distrações. Bebidas alco-
ólicas, drogas, emoções alteradas so-
mam.  
   Uma linha de pesquisa nascente que 
visa elucidar os mecanismos neuroco-
gnitivos da atenção plena identificou 
consistentemente uma relação entre a-
tenção plena e monitoramento de erros. 
Monitoramento de erros, também co-
nhecido como monitoramento de de-
sempenho, uma característica funda-
mental da cognição humana que facilita 
a capacidade de detectar e ajustar con-
tinuamente os erros. É importante res-
saltar que o monitoramento de erros é 
crucial para permitir ações direcionadas 
a objetos e promover a adaptação com-
portamental, habilidades essenciais que 
fundamentam o desempenho acadêmi-
co, a produtividade no local de trabalho, 
a saúde mental e outras variáveis de re-
sultado comumente associadas à aten-
ção plena. 
   Erros que são causados por atos não 
intencionais são lapsos e deslizes. Um 
deslize é uma falha na execução de uma 
ação tendo em conta o planejado. Um 
lapso é uma omissão na execução de 
uma ação tendo em conta o planeja-
mento, devido a uma falha de memória 
ou armazenamento de informação. Es-
tes tipos de erros ocorrem em tarefas 
muito monótonas e rotineiras e estão 
relacionadas com a falta de atenção. 
Para minimizar estes erros e para man-
ter altos níveis de atenção, mesmo em 
situações de rotina, precisamos treinar 
a “Atenção”. N 

Jorge Gomes-Especialista em 
Engenharia de Segurança e Medicina 

do Trabalho 
Jo  

 

ca de alta tensão. Além dis-
so, por não ter amarrado 
uma escada ao poste, colo-
cou o colega sob risco de 
queda e a si também, por não 
utilizar o cinto trava-quedas. 
   O funcionário alegou que 
há provas de que não foi pe-
nalizado no mesmo instante 
da suposta conduta faltosa, 
tendo sido passada orienta-
ção no sentido de corrigir tais 
irregularidades. Após a cor-
reção, ele teria sido direcio-
nado para um curso de re-
ciclagem, o que teria signifi-
cado o perdão tácito e au-
sência de imediatidade para 
a aplicação da penalidade pe 

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

WHATS 18 99765-2705 

 

TRT da 18ª Região (GO) valida dispensa por justa causa de eletricista que 
não observou regras de segurança e colocou equipe em risco 

http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=vNdCubd7pFs
https://www.csjt.jus.br/web/csjt/noticias3/-/asset_publisher/RPt2/content/id/9802092
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

