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SESI/RS está lançando um novo curso 
EAD, focado em boas práticas na 
prevenção da Covid-19, com carga 
horária de 4h: 100% EAD e totalmente 
gratuito para indústrias e seus 
trabalhadores. Unidades: 
Contextualização; Medidas de higiene e 
proteção contra a Covid-19 no ambiente 
de trabalho; Procedimentos de higiene 
em deslocamentos; Medidas de higiene e 
proteção contra a Covid-19 nas 
residências Orientações gerais. Inscrições 

 
NOTA TÉCNICA ANVISA 

 

Desinfecção de pessoas em ambientes 
públicos e hospitais durante a pandemia 
de Covid 19. Nos últimos dias, temos 
observado grande disseminação de 
publicidade em relação à utilização de 
estruturas (câmaras, cabines ou túneis) 
para desinfecção de pessoas, em diversas 
regiões do país. Os produtos 
supostamente utilizados no 
procedimento são os mais diversos, tais 
como: hipoclorito de sódio, dióxido de 
cloro, peróxido de hidrogênio, 
quaternários de amônio, ozônio, entre 
outros. Leia a nota 

Covid-19:  
Doença ocupacional 

Comunicado Técnico com 
objetivo de analisar e 
posicionar-se sobre a 
decisão do Supremo 
Tribunal Federal (ADIns n° 
6342, 6344, 6346, 6348, 
6349, 6352 e 6354), que no 
dia 29.04.2020, suspendeu 
o artigo 29 da Medida 
Provisória (MP) n° 
927/2020, que determinava 
que “Os casos de 
contaminação pelo 
coronavírus (covid-19) não 
serão considerados 
ocupacionais, exceto 
mediante comprovação do 
nexo causal 
 

O JOVEM APRENDIZ E O 
PROGRAMA EMERGENCIAL 
DE MANUTENÇÃO DO 
EMPREGO E DA RENDA (MP 
936) 
 

O programa de 
aprendizagem técnico-
profissional prevê a 
execução de atividades 
teóricas e práticas, sob a 
orientação pedagógica de 
entidade qualificada em 
formação técnico-
profissional metódica, 
elencada no art. 430 da 
CLT, e com atividades 
práticas coordenadas pelo 
empregador. 
 

O contrato de 
aprendizagem tem previsão 
na CLT, bem como no 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente, sendo 
regulamentado pelo 
Decreto n° 9.579/2018. 
Acesse 
 

SONDAGEM FIERGS - MP 

936/2020 e impactos da 

COVID-19 
A FIERGS está realizando 

uma sondagem acerca 

da aplicação, pela 

indústria gaúcha, das 

duas principais medidas 

previstas na Medida 

Provisória nº 936/2020 

(suspensão de contrato 

de trabalho e redução 

de jornada e salário), 

além de outras 

providências 

relacionadas ao 

funcionamento das 

empresas por conta da 

pandemia de COVID-19. 

Pedimos a sua 

colaboração em 

responder o questionário 

abaixo, que demandará 

poucos minutos. 

Asseguramos que todas 

as informações prestadas 

serão tratadas com o 

mais absoluto sigilo. 

https://bit.ly/Sondagem_

FIERGS_MP_936  

Dúvidas: 

giovani.baggio@fiergs.or

g.br  (51) 3347-8731 (54) 9 

9965-5474 

 

Adiada a vigência 
da LGPD para 
maio de 2021 

 

Governo Federal 
adiou a vigência da 
Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) 
para maio de 2021 — 
estava previsto entrar 
em vigor em agosto.  
A alteração está 
prevista na Medida 
Provisória 959 
publicada em edição 
extra do Diário Oficial 
da União. 
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