
Paulo Guedes, Ministro da Economia, declarou 
que o governo está tirando amarras da econo-
mia, ao pôr em marcha a reforma da Previdência 

e a modernização das relações de trabalho: “As rela-

ções no Brasil são obsoletas e representam armas de 
destruição em massa de empregos. Hoje temos de 30 
[milhões] a 40 milhões de brasileiros sem emprego, 
na informalidade ou desalentados”.

De acordo com o secretário Rogério Marinho, é 
preciso adequar o país à realidade e impedir que o 
mercado tenha de lidar com regras anacrônicas, que 
prejudicam o empreendedor brasileiro.

As mudanças mencionadas pelo Ministro abrangem 
três das 36 normas reguladoras (NRs).

A alteração da NR 1 tornará mais fl exível as regras de 
segurança e de saúde, dando tratamento diferenciado 
para os pequenos empregadores, ao passo que dispen-

sará as micro e pequenas empresas de elaborar 

programas de prevenção de riscos ambientais, 

de controle médico e de saúde ocupacional, caso 

não atuem em atividades com riscos químicos, 

físicos ou biológicos.

O novo texto da NR 1 também moderniza as regras 
de capacitação, permitindo o aproveitamento 

total ou parcial de treinamentos quando um tra-
balhador troca de emprego porém dentro da mesma 
atividade. Tais alterações devem gerar uma economia 
em torno de 25 bilhões de Reais, segundo estimativa 
do Ministério da Economia.

A NR12 que dispõe sobre a segurança na operação 
de máquinas e equipamentos foi modernizada, estando 
agora alinhada com normas internacionais.

O governo entendeu que tal regra, criada na década 
de 1970, onerava as empresas com imposições que 
não contribuem para proteger o trabalhador e gerava 
insegurança jurídica “devido às dúvidas sobre sua 
correta aplicação”.

“Existem até mesmo casos de perda de garantia 
pelo fabricante em decorrência de adulterações no 
maquinário original. Por esses motivos, decidiu-se 
revisar a norma”, comunicou o ministério.

Defende o governo que a modernização da NR12 
será responsável pela redução de custos à industria 
em torno de 43,2 bilhões de Reais nos próximos 10 
anos e consequente aumento da produção industrial 
entre 0,5 e 1 por cento.

“A mudança dessa NR é um marco. Principalmente 
para um grupo de coragem e resistência de quem em-
preende e gera emprego e renda”, disse o secretário 
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 
Rogério Marinho.

A NR2 que determinava inspeções prévias para 
abrir pequenos negócios foi revogada, diminuindo 
a burocracia e reduzindo a intervenção estatal na 
iniciativa privada. 

Foi anunciada, também pelo governo, a con-
solidação de mais de 160 decretos sobre normas 
trabalhistas em quatro textos. Tais decretos 
abrangem direitos trabalhistas dispostos em várias 
leis, como vale-transporte, gratificação de Natal, 
regulamentação de profissões e convenções da 
OIT, entre outros.

Vale ressaltar que até o momento, o Brasil ratifi cou 
97 convenções, das quais 77 estão em vigor. Os textos 
originais dos decretos e a ordem cronológica em que 
foram adotadas no país foram mantidos.

A revisão das três normas é apenas o primeiro 
passo de um amplo processo de revisão das NRs 
que o governo pretende fazer. O Ministério da 
Economia irá revisar todas as 36 normas atual-
mente em vigor. Torçamos para que as projeções 
do Ministério da Economia estejam corretas e que 
haja tal economia e leve aquecimento da indústria 
no prazo estimado.
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Eduardo Moisés

FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO

E 

São Paulo, quarta-feira, 07 de agosto de 2019

O Ministério do Interior 
da Áustria informou na 
segunda-feira (5) que 

o Supremo Tribunal do país 
europeu encerrou uma longa 
batalha judicial envolvendo 
a casa onde o alemão Adolf 
Hitler nasceu, em Braunau. A 
família de Gerlinde Pommer 
era a proprietária do imóvel 
há quase 100 anos. No entan-
to, as autoridades austríacas 
assumiram o controle da 
casa amarela de esquina em 
dezembro de 2016, visando 
que o local não se torne um 
templo neonazista.

Com a decisão, a família 
Pommer receberá 810 mil eu-
ros de indenização e encerrará 
a longa batalha judicial com 
o Estado. “Após a decisão do 
tribunal sobre a indenização, 
um uso para a casa onde Hitler 
nasceu pode agora ser enqua-
drado dentro da lei para evitar 
qualquer tipo de atividade 
relacionada com o nazismo”, 
afi rmou o ministro do Interior 
da Áustria, Wolfgang Peschorn, 
em um comunicado.

Além disso, o político reve-
lou que será organizado um 

A
N

SA

Áustria evita que casa de Hitler 
vire templo nazista

A família de Gerlinde Pommer era a proprietária do imóvel há quase 100 anos

Residência onde o ditador alemão nasceu será reestruturada.

concurso de arquitetos para 
defi nir o futuro do casarão de 
três andares. Hitler nasceu 

Ao contrário de diversas notí-
cias informando que o Brasil é o 
maior consumidor de defensivo 
agrícola, um recente estudo 
feito pela Unesp de Botucatu, 
baseado em dados da FAO, mos-
trou que, na comparação entre 
dólar investido em defensivo 
agrícola e tonelada de alimento 
produzido, o Japão é líder com o 
valor de US$ 95,40 por tonelada 
de alimento produzido, fi cando 
o Brasil na 13ª posição, com um 
gasto de US$ 8,10 por tonelada.  

“Esses dados jogam por terra 
a narrativa de que o Brasil é o 
maior consumidor de defensivos 
agrícolas do planeta”, afi rmou 
Mário Von Zuben, diretor exe-
cutivo da Associação Nacional 
de Defesa Vegetal – ANDEF em 
palestra proferida no Workshop 
para Jornalistas, organizado 
pela ABAG – Associação Bra-
sileira do Agronegócio em con-
junto com outras entidades do 
agronegócio. 

Outra questão abordada por 
Zuben foi sobre a argumentação 

de que vários defensivos utiliza-
dos no Brasil são proibidos na 
Europa. Segundo o palestrante, 
muitos defensivos não são uti-
lizados pelo produtor europeu 
por não ser necessário em 
função do inverno rigoroso que 
eliminar muitas das pragas que, 
no clima tropical, se proliferam 
com facilidade. 

Na avaliação de Zuben, é 
correta a atual estratégia do 
Ministério da Agricultura em 
acabar com a fi la de defensivos 
esperando para ser registrado. 
“Nós temos de ter disponíveis 
novas e mais modernas molé-
culas para que a agricultura 
brasileira não fi que defasada 
em relação aos seus principais 
competidores. A maioria das 
moléculas aprovadas é de 
produtos genéricos. Da lista 
de 32 novos ingredientes que 
ainda estão na fi la da Anvisa, 
os Estados Unidos e o Canadá 
já aprovaram 19, a Argentina 
15, a Europa 16 e o Japão 17”, 
informou (AI/ANDEF). 

Japão é o maior 
usuário mundial

de defensivo agrícola
Portal DBO

“Esses dados jogam por terra a narrativa de que o Brasil é o 

maior consumidor de defensivos agrícolas do planeta”
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Inspiração Diária de Kate Spreckley

 Estamos passando por um evento evolutivo profundo que está limpan-
do os bloqueios e barreiras para os estados expandidos de consciência. 
Tudo está sendo intensifi cado - emoções, sentimentos, experiências, 
desafi os e pensamentos. Sua verdadeira essência está emergindo e será 
mais fácil ser mais aberto, honesto e vulnerável. Como resultado, você 
pode descobrir que não pode mais viver a vida como antes.

À medida que você se torna mais e mais consciente da mudança 
atual, pode começar a sentir algumas reações incomuns. As energias 
estão expandindo sua consciência, o que pode criar sensações físicas, 
dor e desconforto, assim como instabilidade emocional. Pode ser 
desafi ador integrar e equilibrar as energias sem fi car sobrecarregado. 
Uma técnica simples é trazer sua atenção para a respiração. Permitir-
se inspirar e expirar completamente. Expandindo e contraindo seu 
abdômen enquanto você respira. Relaxe, não force. Este exercício 
irá estabilizar e centrar sua consciência, sua atenção e a sua energia.

Muito amor
Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

O presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou novas normas 

de segurança e saúde do trabalho, as quais gerarão uma 

economia, nos próximos dez anos, estimada em 68 bilhões de 

Reais, conforme divulgado pelo Ministério da Economia.

em 20 de abril de 1889 e viveu 
apenas alguns meses em Bra-
nau. No entanto, isso marcou 

a pequena cidade austríaca, 
que possui pouco mais de 16 
mil habitantes (ANSA).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, defendeu maior 
participação do setor privado 
nos investimentos públicos 
e na área de infraestrutura. 
Ele discursou na instalação da 
comissão especial que altera o 
marco regulatório das parcerias 
público-privadas (PPPs). O 
colegiado elegeu ontem (6) o 
deputado João Maia (PL-RN) 
para presidir os trabalhos. 

O deputado Arnaldo Jardim 
(Cidadania-SP) foi escolhido o 
relator da proposta na comissão. 
Segundo Rodrigo Maia, a propos-
ta vai dar mais condições para 
melhoria da produtividade no 
setor privado. “Com recursos 
públicos, não vamos avançar. E 
o caminho é fazer leis que garan-
tam mais segurança jurídica ao 

capital privado”.
O relator da comissão, Ar-

naldo Jardim, afi rmou que a 
Câmara adotou um caminho 
de propor iniciativas que criam 
mais estabilidade e simplifi -
cação de procedimentos para 
restabelecer a confi ança da 
sociedade no Parlamento e a 
confi ança de todos na retomada 
do crescimento econômico

“Vamos oferecer o aperfeiçoa-
mento da legislação das con-
cessões públicas, das PPPs e 
fundos de investimentos. Há leg-
islação? Sim, mas ela foi superada 
por fatos e experiências ou foi su-
perada por avanços tecnológicos 
ou novas formas de fi nanciamento. 
Há um acúmulo que exige que 
façamos essa evolução”, afi rmou 
Jardim (Ag.Câmara).

Maior participação do ‘setor 
privado’ em infraestrutura

Os saques da poupança su-
peraram os depósitos em julho. 
A retirada líquida chegou a R$ 
1,605 bilhão, informou ontem 
(6) o Banco Central (BC). 
Esse foi o primeiro resultado 
negativo para meses de julho 
desde 2016 (R$ 1,115 bilhão) 
e a maior retirada líquida para 
o mês desde 2015 (R$ 2,453 bi-
lhões). No mês passado, foram 
aplicados R$ 213,004 bilhões, 
contra a retirada de R$ 214,609 

Poupança tem retirada de R$ 1,6 bi
bilhões. Os rendimentos credi-
tados nas contas de poupança 
somaram R$ 3,020 bilhões. O 
saldo da poupança nos bancos 
fi cou em R$ 802,063 bilhões.

No acumulado de sete meses do 
ano, a poupança apresenta retira-
da líquida de R$ 16,104 bilhões. 
Em 2019, apenas nos meses de 
março (R$ 1,852 bilhão) e junho 
(R$ 2,497 bilhões) houve capta-
ção líquida, com mais depósitos 
do que saques (ABr).


