
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família de 
servidor receberá 

R$400 mil 
Fonte: http://www.diarioweb.com.br/ 

    Tribunal Regional do Trabalho 

(TRT) da 15ª Região condenou a Pre-

feitura de Mirassolândia (SP), região de 

São José do Rio Preto (SP), a indenizar 

a família de Aparecido Martins de Melo 

em R$ 400 mil. Ele morreu durante uma 

obra da prefeitura em 2012. 
Rubens Cardia/Arquivo 

 
DIREITOS: Marcelo Henrique foi autor de 
ação em favor de família. 
 

   A juíza do trabalho substituta, Sandra 

Maria Zirondi, determinou que o exe-

cutivo deve pagar horas extras e re-

flexos, indenização de danos morais e 

pensão mensal de dois terços do salário 

base de Aparecido. Segundo a ação, a 

jornada de trabalho de Aparecido era de 

44 horas semanais e o sábado não era 

dia de trabalho. Porém, ele ficava 47 

minutos a mais durante a semana para 

compensar as folgas no sábado.  

   Ele não tinha acordo escrito de com-

pensação de trabalho, segundo a ação 

proposta pelo advogado Marcelo Henri-

que. As parcelas vencidas deverão ser 

pagas de uma vez só e parcelas que ain-

da vencerão com data limite de 20 de 

abril de 2031. Os filhos Marcos, Rodri-

go, Marcelo e Márcia também recebe-

rão por danos morais. “Tudo será apu-

rado em regular liquidação de sentença, 

por cálculos, nos exatos termos da fun-

damentação”, disse a juíza.
 

Acidente 
 

   Aparecido morreu soterrado na ma-

nhã do dia 30 de maio de 2012, em uma 

obra de canalização de esgoto. O aci-

dente foi na vicinal Manoel Mendes Pe-

quito, estrada que dá acesso ao distrito 

de Macaúbas. O auxiliar de serviços ge-

rais teria entrado em uma vala de com-

tenção e, em seguida, a terra cedeu. De-

pois de notificada, a prefeitura deve re-

correr. 

Fundacentro Mato Grosso do Sul 
promove palestra e curso  à SST 

Palestra e curso começam nesta quinta-feira (06/02/2014) e são 
abertos a profissionais, estudantes e interessados nos temas 

Indústria química brasileira 

exporta empregos 

Norminha  
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   om a falta de diálogo e políticas par-

ticipativas de incentivo à produção e 

emprego, o setor industrial químico 

brasileiro apresenta um quadro preocu-

pante, em que além de favorecer a cria-

ção de postos de trabalho em outros 

países, coloca em risco sua estrutura 

produtiva, em detrimento de uma longa 

tradição do ramo químico, como um 

dos principais suportes no desenvolvi-

mento econômico e social da Nação. 

   Dados da Associação Brasileira da In-

dústria Química (ABIQUIM), divulgados 

recentemente, revelam que a balança 

comercial do setor atingiu um déficit re-

corde em 2013, com um saldo negativo 

de US$ 32,2 bilhões, com apenas US$ 

14,2 bilhões em exportações e um nú-

mero absurdo de US$ 46,4 bilhões em 

importações. 

   São dados preocupantes, tendo em 

vista que a balança comercial da indús-

tria é um importante indicador da uti-

lização da capacidade produtiva e, so-

bretudo, da capacidade de geração de 

empregos no País. 

   O déficit indica que uma série de pro-

dutos que eram ou poderiam ser fabri-

cados no Brasil, em incentivo a manu-

tenção e crescimento do número de tra-

balhadores e trabalhadoras com empre-

go formal no setor industrial químico, 

em benefício direto ao crescimento eco-

nômico, estão sendo produzidos em 

outros países. 

   Não podemos permitir que esse qua-

dro se agrave ainda mais, ressaltando 

que dentre toda a cadeia produtiva na-

cional, o caso da indústria química bra-

sileira é um dos mais preocupantes. 

   Vejam os números, segundo os da-

dos do Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados do Ministério do Tra-

balho e Emprego (CAGED – MTE), esti-

ma-se que a indústria química possua 

cerca de 380 mil trabalhadores formais 

ativos. 

   Lembramos que, ainda em 2013, o 

setor químico apresentou um fatura-

mento líquido de US$ 162,3 bilhões, o 

que corresponde, numa conta simples 

de divisão,a um faturamento por traba-

lhador de US$ 426 mil. Já o valor das 

importações foi de US$122 mil por tra-

balhador. Ou seja, se todo volume im-

portado fosse produzido pela indústria 

química nacional, em 2013 teriam sido 

gerados aproximadamente 108 mil pos-

tos de trabalho a + no setor. Isso equi-

vale a 28% de todos os vínculos ativos 

na indústria química em 2013. Imagi-

nem o quanto esses números poderiam 

beneficiar toda a nossa sociedade! 

   Valores que seriam ainda maiores se 

fossem considerados os efeitos multi-

plicadores de internalização, tanto des-

sa produção sobre a geração de renda, 

como sobre o desenvolvimento tecno-

lógico. Ou seja, mais e melhores em-

prego. 

   A expressiva expansão das importa-

ções resulta do processo de desindus- 

 
 

 

Ministério público 
interdita frigorífico 

com 600 
funcionários em 

Ibiporã 
    Ministério Público do Trabalho do 

Paraná obteve na última segunda-feira 

(3) uma liminar favorável à interdição 

do Frigorífico Rainha da Paz, em Ibi-

porã. A ação foi protocolada por causa 

da falta de segurança na operação das 

serras-fitas do local. A empresa possui 

cerca de 600 empregados e abate 1,8 

mil suínos por dia.  

   A liminar, concedida pela juíza do tra-

balho Ziula Sbroglio, da 4ª Vara do Tra-

balho de Londrina, acolheu o pedido do 

MPT-PR de interdição das serras-fitas 

da empresa. A ausência de proteção, 

cuja ausência já acarretou a amputação 

parcial da mão de um empregado. A 

ação foi ajuizada após inspeção do co-

ordenador nacional do Projeto Nacional 

de Adequação das Condições de Tra-

balho em Frigoríficos, o procurador 

Heiler Natali, do MPT-PR em Londrina.
Fonte: http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-39--21-
20140204  

    Justiça interditou na manhã do úl-

timo dia 04 de fevereiro de 2014 o Sho-

pping Center Fernandópolis impedindo 

por tempo indeterminado o ingresso de 

consumidores. Apenas donos de lojas e 

funcionários estão autorizados a entrar 

no centro de compras que é investigado 

pelo Ministério Público pela falta do 

auto de vistoria dos bombeiros. 

   A decisão de lacrar o estabelecimento 

saiu no último dia 30 de janeiro e é assi-

nada pelo juiz Adilson Vagner Balotti, da 

3ª Vara Cível. A liminar atende um pedi-

do feito pelo promotor Daniel Azadinho, 

que move uma ação pública contra o 

shopping alegando falta de segurança 

do prédio. 

   “O direito tutelado é de ordem pública 

e de importância imensurável, pois se 

refere à saúde, integridade física e a 

própria vida dos funcionários, consumi-

dores e frequentadores do shopping”, 

afirma o despacho. 

   Dois  oficiais de  justiça  estiveram no 

local e avisaram os seguranças sobre a 

determinação de lacrar o estabeleci-

mento. Apenas a área do estacionamen-

to ficou livre da sanção judicial. 

   O juiz Balotti afirma que o perfil do 

shopping, que é frequentado por gran-

de número de pessoas todos os dias, 

gera a ideia de um local seguro, que 

cumpre com todas as normas de segu-

rança e que consumidores “jamais ima-

ginam que o estabelecimento encontra-

se com o Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros vencido”. 

   Além disso, o despacho afirma que o 

estabelecimento está desde 2012 com 

o auto de vistoria vencido e mesmo de-

pois de notificado judicialmente nada 

fez para regularizar a situação. “Mais 

uma vez friso que o AVCB do Shopping 

está vencido há quase dois anos e nes-

tes autos decorreu-se quase 3 meses 

desde a intimação dos requeridos para 

regularização, sem atendimento, razão 

porque  acolho o pedido liminar do Mi- 

nistério Público, e o faço para decretar 

a interdição do estabelecimento”, deter-

mina. 

   A assessoria do shopping, que tem 17 

anos de atividade e gera 300 empregos 

diretos, informou que vai recorrer ao 

Tribunal de Justiça para derrubar a limi-

nar. Nota divulgada afirma ainda que a 

“decisão judicial não foi alicerçada em 

nenhum laudo técnico de profissional 

qualificado, do Corpo de Bombeiro nem 

da Defesa Civil, sendo baseado apenas 

em uma questão burocrática.” 

   A administração do shopping alega a-

inda que o auto de vistoria obrigatório 

já teve sua renovação solicitada, mas 

“ainda não foi liberada pela necessidade 

de atualização da planta do complexo, 

já que a mesma sofreu alteração de seu 

layout devido a pequenas ampliações 

que ainda não estão em uso.” 

   A assessoria do centro de compras 

também encaminhou documentos 

mostrando que o prédio não oferece 

risco aos frequentadores, que seus sis-

temas de segurança e de proteção con-

tra incêndio estão devidamente instala-

dos e em perfeito funcionamento. Um 

dos laudos é assinado pelo engenheiro 

civil João Hashijumie Filho, emitido dia 

16 de dezembro. Os bombeiros confir-

mam que a o pedido de emissão do lau-

do está em andamento. 

   Além do shopping a interdição tam-

bém atinge uma pequena ala do prédio 

que é usada pela Universidade Camilo 

Castelo Branco, a Unicastelo, que está 

em recesso escolar. As aulas voltam no 

dia 10/02. Na liminar o juiz determina 

que caso haja descumprimento da 

ordem os responsáveis serão penaliza-

dos criminalmente. 

trialização que vive o País. Em 1990, a 

participação da indústria de transfor-

mação no Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro era de 26,54%, percentual 

que caiu para 13,25% em 2012. Ade-

mais, diferente do que ocorre nos paí-

ses desenvolvidos, no Brasil, a redução 

de participação da indústria de trans-

formação no PIB e na criação de empre-

gos não se dá em virtude de um incre-

mento tecnológico produtivo consis-

tente. É urgente, portanto, a “re-indus-

trialização” do setor químico no Brasil, 

com condições competitivas de substi-

tuir importações por produção nacio-

nal, gerando empregos para os traba-

lhadores brasileiros. E reduzindo a ex-

portação de empregos que o déficit co-

mercial da indústria química repre-

senta. 

   No intuito de solucionar a questão do 

déficit na balança comercial do setor, o 

BNDES está realizando um estudo de 

diversificação para indústria química 

brasileira, e o governo adotou algumas 

medidas de estímulo à produção nacio-

nal, como as desonerações da folha de 

pagamentos, a redução de impostos e a 

sobretaxação de produtos importados. 

No setor químico, por exemplo, seis 

segmentos são contemplados pela de-

soneração: plásticos; brinquedos; tintas 

e vernizes; papel e celulose; pneus e câ-

maras de ar; fármacos e medicamentos. 

   Precisamos avançar para um regime 

especial tributário que privilegia a pro-

dução e melhora a competitividade; 

mais investimentos em pesquisa em 

desenvolvimento tecnológico; bem co-

mo queda na taxa de juros. 

   Temos consciência de todos os es-

forços necessários para que seja feita 

uma mudança significativa. Entretanto, 

é de fundamental importância que exis-

tam contrapartidas para a classe traba-

lhadora, como a coibição da rotativida-

de da mão de obra; geração de mais e 

melhores empregos; investimentos na 

formação e qualificação profissional e 

também na saúde e segurança no am-

biente de trabalho.   

   Nossa luta é para que nos próximos 

anos possamos reconquistar, com uma 

grande união de esforços, a força e a 

magnitude do setor industrial químico. 

Uma luta consciente e que ainda acre-

dita num modelo produtivo em que 

possamos fabricar a maior parte dos 

produtos que ora são importados pelo 

ramo industrial químico. 
Depto. de Imprensa da FEQUIMFAR 

 
Sergio Luiz Leite, presidente da FEQUIMFAR 

e 1° secretário da Força Sindical 

 
Por ACS/D.M.S 

    Fundacentro do Mato Grosso do 

Sul inicia a partir de hoje, quinta-feira, 

dia 06 de fevereiro de 2014 palestra e 

curso voltados à segurança e saúde no 

trabalho. A palestra sobre “Acidente de 

Trabalho: como a perícia caracteriza?” 

ocorrerá das 17h às 19h. 

   Em sua primeira edição, o evento faz 

parte do ciclo de palestras que tem co-

mo objetivo incentivar os profissionais 

e estudantes da área de segurança e 

saúde no trabalho e de áreas afins, diri-

gentes sindicais, empregadores e traba-

lhadores interessados no tema. 

   A palestra será proferida pela médica 

Eliane Araujo e Silva Félix, especialista 

em medicina do trabalho, membro da 

Câmara Técnica de Medicina do Traba-

lho e Perícia Médica do CRM-MS. Eliane 

também é médica do Ministério da Fa-

zenda na Junta Oficial em Saúde (SI-

ASS), diretora e secretária da Associa-

ção de Médicos Peritos Previdenciários 

na atual gestão e professora da Funda-

ção Unimed. 

   São 40 vagas. A taxa de inscrição é de 

1 kg de alimento não perecível que será 

doado à entidade assistencial. Será 

concedida declaração de participação, 

com carga horária de 2 horas, aos pre-

sentes que a solicitarem. 
 

Como participar? 
 

   Os interessados em participar do 

evento poderão enviar e-mail 

erms@fundacentro.gov.br, ou por tele-

fone: (67) 3321-6910 – Fax: (067) 

3321-2486. O candidato deverá infor-

mar nome completo, formação, empre-

sa/instituição e telefone. 

   A palestra será realizada na Funda-

centro/MS, localizada à rua Geraldo 

Vasques, 66, Vila Costa Lima – Campo 

Grande – MS. 

Três Lagoas (MS) 
    

   Nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, das 

8h às 17h, com intervalo para o almoço, 

a Fundacentro do Mato Grosso do Sul 

promove, com apoio da Prefeitura Mu-

nicipal de Três Lagoas, o curso “Didáti-

ca para facilitadores de aprendizagem 

em segurança e saúde no trabalho”. 

   O objetivo do curso é promover aos 

participantes a capacidade de utilizar 

princípios didáticos adequados para en-

sinar trabalhadores adultos, sobretudo 

nas questões que envolvem organiza-

ção e gestão das condições de ensino e 

aprendizagem nos cursos de treina-

mento na área de segurança e saúde no 

trabalho. 

   Além disso, os profissionais que têm 

entre suas atribuições a tarefa de capa-

citar trabalhadores em SST e alunos 

concluintes de cursos de formação na 

área, com este curso poderão refletir s-

obre o papel do facilitador de aprendi-

zagem de adultos como indutor de prá-

ticas transformadoras nos ambientes 

laborais em que os aprendizes atuam. 

   O pedagogo e tecnologista da institui-

ção, José Carlos Pesente ministrará o 

curso. Pesente também é especialista 

em metodologia do ensino superior e 

mestre em educação. 

   O local do curso será no Centro de 

Referência de Assistência Social e Edu-

cacional (CRASE Coração de Mãe), si-

tuado à avenida doutor Clodoaldo Gar-

cia, 2355 – Santos Dumont – Três La-

goas – MS. 

   São oferecidas 30 vagas. A taxa de 

inscrição é de 5 kg de alimentos não pe-

recíveis que serão doados à entidade 

assistencial. Serão concedidos certifi-

cados aos alunos com cem por cento de 

frequência às aulas, assim como, a rea-

lização das atividades programadas. 

   Os interessados em participar dos 

eventos poderão enviar e-mail: 

erms@fundacentro.gov.br , ou por tele-

fone/fax: (67) 3321-6910 – Fax: (067) 

3321-2486. Candidatos com fichas de 

inscrição faltando os dados solicitados 

irão para a lista de espera e serão cha-

mados para preenchimento de vagas 

remanescentes, se existirem. 

Técnico de 
Carangola (MG) 

mantém blog 
informativo 

    Técnico de Segurança do Trabalho 

e Fiscal Sanitário Mário Lúcio S Gomes 

de Carangola (MG) mantem um blog 

para esclarecer dúvidas, dar orienta-

ções sobre segurança e saúde ocupa-

cional. 

   O blog é dirigido para os profissionais 

da SST e demais interessados no as-

sunto. 

   O blog é dinâmico e possibilita o in-

ternauta a navegar por todo o espaço 

diretamente na home page. 

   Clique AQUI e visite o Blog ou aces-

se o link: 

http://segdotrabalhocarangolamg.blogs

pot.com.br/ 

 

 

Foto e fonte: http://grupoojornal.com.br - Crédito: Alex Pelicer/O Jornal de Votuporanga 

 
Parte de um centro universitário que fica anexo ao local também foi interditado 

Taxa de 
reciclagem das 
embalagens da 

Tetra Pak® é 
crescente 

   m 2013, mais de 71 mil toneladas 

de embalagens da Tetra Pak® foram re-

cicladas. O volume representa um in-

cremento de 9%, se comparado a 2012. 

Segundo Fernando von Zuben, Diretor 

de Meio Ambiente da Tetra Pak®, este 

número deve aumentar ainda mais com 

os avanços da implantação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. “Atual-

mente 30% de toda produção segue 

para a reciclagem, sendo que o gargalo 

da cadeia ainda está na coleta seletiva. 

No entanto, esta taxa é crescente e do-

brou de volume nos últimos 10 anos”, 

completa Fernando. 

   Os investimentos em programas de 

educação ambiental, no desenvolvi-

mento de novas tecnologias e nas in-

dústrias recicladoras são os principais 

responsáveis por esta evolução.   As 35 

indústrias brasileiras que reciclam as 

embalagens longa vida da Tetra Pak® 

geraram cerca de R$ 100 milhões em 

negócios em 2013. 

   Para continuar estimulando estes par-

ceiros, já no início deste ano, a Tetra 

Pak® deve instalar novos equipamen-

tos, como centrífugas para secagem da 

matéria-prima. Além disso, a empresa 

também fornecerá prensas e balanças 

para cooperativas de catadores se aper-

feiçoarem. 
 

 
 

Sobre a Tetra Pak® 
 

   A Tetra Pak® é líder mundial em so-

luções para processamento e envase de 

alimentos. Atuando próximo aos clien-

tes e fornecedores, oferece produtos 

seguros, inovadores e ambientalmente 

corretos, que a cada dia satisfazem as 

necessidades de centenas de milhões 

de pessoas em mais de 170 países ao 

redor do mundo. Com quase 22.000 

funcionários em mais de 85 países, a 

Tetra Pak® acredita na liderança da in-

dústria responsável e em uma aborda-

gem sustentável dos negócios. O slo-

gan “PROTEGE O QUE É BOM™", reflete 

a visão de disponibilizar alimentos de 

forma segura onde quer que seja. 
CDN – Comunicação Corporativa 
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Por falta de alvará do Corpo de Bombeiros, 
Shopping é interditado em Fernandópolis (SP) 
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Saúde Ocupacional 
 

Você sabe o que significa saúde 
ocupacional? 

 

   egundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a principal finalidade dos Servi-

ços de Saúde Ocupacional consiste na promoção de condições laborais que garan-

tam o mais elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde  dos 

trabalhadores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e contro-

lando os acidentes e as doenças através da redução das condições de risco.   

   A saúde ocupacional não se limita apenas a cuidar das condições físicas do traba-

lhador, já que também trata da questão psicológica. Para os empregadores, a saúde 

ocupacional supõe um apoio ao aperfeiçoamento do funcionário e à conservação da 

sua capacidade de trabalho.  

   Sendo assim, consideramos que saúde ocupacional está relacionada à promoção 

e proteção do bem estar geral do trabalhador, garantindo a saúde e a segurança do 

mesmo, proporcionando qualidade de vida no ambiente de trabalho.   

   Qual a real função e finalidade da Saúde Ocupacional e o que seria isso? 

   Muitos acreditam que trata-se apenas do exame que faz para ser admitido ou sair 

de uma empresa, enquanto outros vêem como apenas um documento que deve-se 

ter arquivado para caso de fiscalização do Ministério do Trabalho. 

   Saúde Ocupacional é uma obrigatoriedade que o Ministério do Trabalho impôs a 

todas as empresas, visando observar e resguardar a qualidade de vida dos traba-

lhadores, mas não é somente mais um custo que as empresas devem contabilizar 

ao fim do mês, já que a Saúde Ocupacional é um benefício tanto para o empregado, 

quanto para o empregador. 

   Proporcionando aos funcionários de uma empresa um ambiente qualificado e 

sadio para a realização de suas tarefas, a empresa estará recebendo um funcionário 

mais motivado a produzir, e não haverá influências ambientais em seu trabalho que 

possam interromper sua produção. 

   Com uma avaliação especializada na saúde do trabalhador, é possível constatar se 

este candidato está em totais condições para exercer as funções a que se dispõe, e 

até mesmo verificar se a condição física do funcionário é qualificada para exercer 

novas funções. 

   A empresa deve analisar com uma periodicidade relevante a cada função, as condi-

ções da saúde de cada trabalhador, e ao fim da relação de trabalhador/empregador, 

ou seja, ao final da parceria entre empresa e funcionário, também se deve verificar 

se a saúde do funcionário continua da mesma forma com a qual foi contratado. 

   Todos esses exames, admissionais, de rotina e demissionais, servem para acom-

panhar a saúde dos trabalhadores e para resguardar a empresa em eventuais solici-

tações legais. 

   É obrigação da empresa, na forma do empregador, observar atentamente o am-

biente físico de suas instalações, tomando sempre medidas necessárias para colocar 

seus empregados sempre o mais distante possível de riscos físicos, químicos, bio-

lógicos e ergonômicos. 

   Quais são os riscos a que se deve distanciar os empregados? 

   Em geral são riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos (estes causados 

pela má postura ou com uso de cadeiras inapropriadas, entre outras situações cita-

mos esta que é comumente encontrada em empresas que possuam funcionários nos 

seus escritórios que em 80% dos casos acabam se envolvendo em riscos ergonô-

micos). 

   Cabe ao técnico de Segurança do Trabalho, inscrito na DRT de sua região e Enge-

nheiros de Segurança do Trabalho filiados ao CREA, realizar vistorias que levantarão 

quais os riscos existentes em todos os ambientes de sua empresa, e indicarão ações 

a serem tomadas para evitar a ocorrência de acidentes. Estas ações vão desde um-

dança de lay-out da empresa até utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

– EPI. 

Uma ótima semana a todos e até a próxima! 

Patrícia Milla Gouvea 
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Planejamento 
ajuda a reduzir 
em até 30% o 
consumo de 

água 
Confira dicas que ajudam a 

economizar água nas moradias 
 

    falta de chuvas acionou o sinal de 

alerta na Grande São Paulo. Os reserva-

tórios estão com o nível de água mais 

baixo dos últimos dez anos. A Associa-

ção Paulista de Empresas de Consulto-

ria e Serviços em Saneamento e Meio 

Ambiente (Apecs) orienta os consumi-

dores para a adoção de medidas contra 

o desperdício de água e a realização de 

planejamento adequado, que podem 

reduzir em até 30% o consumo de água 

nas residências. 

   Luiz Roberto Gravina Pladevall, presi-

dente da Apecs, explica que uma boa 

parte da população já conhece os cami-

nhos para fazer uma boa economia de 

água. “Reduzir o tempo do banho, fazer 

reutilização de água, não utilizar a man-

gueira para fazer o papel da vassoura 

são algumas boas práticas que ajudam 

muito na economia de água”, afirma. 

Segundo Pladevall, as famílias podem 

dar mais um passo com inovações tec-

nológicas dentro de casa e um bom 

planejamento. 

   “São coisas simples, mas que podem 

fazer uma grande diferença no final do 

mês. Por exemplo, trocar o tipo de tor-

neira, por aquelas que interrompem a 

saída de água por um período. O mer-

cado também já dispõem de vasos sani-

tários com descargas econômicas. Os 

vasos e válvulas sanitárias antigas utili-

zam o dobro de água por descarga em 

relação aos equipamentos mais moder-

nos, fabricados a partir de 2003”, es-

clarece. Um bom diagnóstico do siste-

ma de abastecimento de água da resi-

dência pode descobrir eventuais des-

perdícios. “Uma boa parcela das mo-

radias conta com instalação hidráulica 

antiga, que facilmente podem provocar 

vazamentos”, alerta. 

Confira dicas para economizar água: 

   - Evite deixar torneiras pingando ou 

abertas e mangueiras esguichando. Es-

tima-se que uma torneira mal fechada 

gasta a seguinte quantidade de água: 

Gotejamento lento: 300 litros de água 

por mês; Gotejamento rápido: 900 litros 

de água por mês; 

   - Conserte vazamentos o quanto na-

tes verificando sempre os encanamen-

tos, boia do reservatório e pontos de 

consumo, como torneiras e válvulas de 

descarga; 

   - No banheiro, feche a torneira en-

quanto escovar os dentes ou fazer a 

barba. Não tome banhos demorados, 

feche o registro ao ensaboar-se; 

   - Faça manutenção periódica das vál-

vulas de descarga. Este dispositivo mal 

regulado ou com vazamentos, que no-

rmalmente são imperceptíveis, é o 

grande vilão do desperdício; 

   - Nas áreas externas e jardins, regue 

as plantas com balde ou regador, regue 

o jardim logo ao entardecer ou à noite, 

para evitar perda por evaporação; 

   - Não lave o carro com mangueira, 

use balde, limpe a calçada com vassou-

ra e evite o uso de mangueiras. 

Vejam abaixo o consumo médio de 

água utilizada para realizar algumas 

atividades do nosso cotidiano: 

   Escovar os dentes com a torneira a-

berta por 5 minutos, o gasto de água é 

de 24 litros por dia; Lavar o carro utili-

zando mangueira por 30 minutos, o 

gasto de água é de 560 litros. Utilizando 

o balde o gasto é de 40 litros; Tomar 

banho com chuveiro elétrico por 5 mi-

nutos gasta 30 litros de água por dia e 

banho com duração de 15 minutos gas-

ta 90 litros de água por dia. 

   Pladevall também lembra que o Go-

verno do Estado de São Paulo implan-

tou em 28 de junho de 2013 o Decreto 

nº 57.829 com o objetivo aumentar a 

eficiência da atividade administrativa, 

preservando a qualidade da prestação 

de serviço e o aumento da capacidade 

de investimento em projetos voltados 

às políticas públicas estaduais. 

   Inserido neste decreto, um dos arti-

gos estabelece que os órgãos e entida-

des da Administração direta, autárquica 

e fundacional deverão implantar o Pro-

grama de Uso Racional da Água – PU-

RA, que é implantado pela SABESP. O 

objetivo é economizar água nos órgãos 

governamentais. 
Assessoria de Imprensa da APECS 

Guardiões do Trabalho 
Márcio San 

 
    quadrinista Marcio San, Técnico de Segurança do Trabalho desenvolveu um 

projeto com super-heróis nacionais que ajudará na prevenção dos acidentes e hábito 

de leitura das histórias em quadrinhos.  

   Os Guardiões do Trabalho é um fantástico universo inteiramente criado para pren-

der a nossa atenção e além de ser um entretenimento é um recurso para desenvolver 

uma cultura de segurança. Para aqueles que ainda não conhece este inovador projeto 

Guardiões do Trabalho acesse o site.   

   Aqui, semanalmente apresentaremos um pouco de cada personagem dos Guar-

diões do Trabalho para você se familiarizar com essa nova equipe de super herói da 

Segurança do Trabalho. 

   Ajude a divulgar este projeto, solicite os personagens por e-mail que enviamos 

para você compartilhar em seu site, blog, etc. 

   Agradecemos a todos pelo apoio!  

   Site: http://guardioesdotrabalho.wix.com/guardioesdotrabalho  

   E-mail: guardioesdotrabalho@gmail.com 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
   É terapêutico 

   Um grupo de pacientes pré-cirúrgicos 

foi escolhido aleatoriamente para ouvir 

música ou tomar remédios para ansie-

dade. O grupo que ouviu música teve 

menos ansiedade e níveis mais baixos 

de cortisol (diretamente envolvido na 

resposta ao estresse) do que os que fo-

ram medicados. 

 
   Melhora o humor 

   Pesquisadores da Universidade do 

Missouri descobriram que as pessoas 

podem elevar o humor com música em 

duas semanas (claro que é preciso ten-

tar gostar do que ouve). Segundo o 

doutor Frank Lipman, uma pausa musi-

cal é uma ótima maneira de acalmar o 

corpo e a mente e, assim, baixar a fre-

quência cardíaca, o que ajuda a manter 

a respiração. 

 
   Impulsiona a produtividade 

   Músicas instrumentais funcionam 

melhor para tarefas que exijam cogni-

ção, pois evita que as informações e in-

terpretações se acumulem. No entanto, 

se é um trabalho de repetição, qualquer 

som acelera a produtividade. 
 

 
   Aumenta a resistência 

   A música pode encorajar a chegar 

mais longe. Quando alguém está con-

centrado ouvindo as músicas do artista 

favorito, consegue convencer o cérebro 

a resistir a mais trabalho.  

    Aposentadoria Especial e ́ exclusiva 

aos segurados que tenham trabalhado 

em condições prejudiciais à saúde. Por 

exemplo, se um trabalhador é exposto 

constantemente a materiais químicos 

prejudiciais à sua saúde, terá direito a 

esse tipo de aposentadoria. Para tanto, 

o trabalhador deve comprovar o tempo 

de trabalho, a exposição a agentes no-

civos (químicos, físicos, biológicos ou 

associação de agentes prejudiciais) 

pelo período exigido para a concessão 

do benefício: 15, 20 ou 25. Aquele que 

começou a contribuir para a Previdên-

cia Social a partir de 25 de julho de 

1991, deve ter, no mínimo, 180 contri-

buições mensais ao INSS. 

   Os filiados antes dessa data te ̂m de 

seguir a tabela progressiva, veja: 
 

 
   A aposentadoria Especial é muito 

mais benéfica ao trabalhador que é sub-

metido a situação de risco, pois diminui 

o tempo  de contribuição  exigido pela 

Previdência Social – considerando a 

exigência de contribuição de 35 anos 

(homens) e 30 anos (mulheres), o in-

divíduo que se aposenta nessas condi-

ções tem em média 10 anos de redução 

desse tempo – e sua legislação garante 

o equivalente a 100% do salário de be-

nefício. Além disso, o tão detestado fa-

tor previdenciário não recai sobre os 

cálculos da Aposentadoria Especial. 

   Conheça algumas profissões que ge-

ram o direito à Aposentadoria especial: 

   Já falamos a respeito do que é a Apo-

sentadoria Especial, quem tem direito e 

como isso se dá. Mas, quais são as pro- 

fissões nas quais o trabalhador tem di-

reito de se aposentar nessas condi-

ções? Veja algumas: 

   Médicos, enfermeiros, dentistas, téc-

nicos em radiologia, bombeiros, invés-

tigadores e guardas com uso de arma 

de fogo, metalúrgicos, soldadores, en-

genheiros, eletricistas expostos a 250 

volts, auxiliares de saúde que trabalhem 

constantemente expostos ao contato 

com doentes ou materiais infectoconta-

giantes, motorista de ônibus e cami-

nhão, cobradores de ônibus. Profissio-

nais que trabalham na caça, pesca, a-

gricultura, entre outros, também têm 

direito. 
   Como em qualquer outro tipo de aposen-

tadoria, para solicitar a Aposentadoria Espe-

cial, primeiramente, é preciso agendar um 

horário através do telefone 135 ou, para 

agendamento eletrônico, através do endereço 
http://www2.dataprev.gov.br/prevagenda/OpcaoInici

alTela.view.  

Ouvir música no trabalho 
aumenta a produtividade 

Fonte: Sua Carreira  

   abe aquele colega que fica de fones de ouvido com um som tocando e, às vezes, 

nem ouve quando é chamado? Pois é, ele pode estar ganhando muito com isso. 

   Segundo o site CareerBliss, existem diversos benefícios em ouvir música no tra-

balho. A principal delas é deixar o profissional um pouco mais feliz durante a rotina. 

   Então, caso a empresa permita, é bom aproveitar. A publicação listou algumas 

vantagens da prática. Confira: 

 
   Melhora a memória 

   Existe um motivo para que as músi-

cas tragam à tona antigas lembranças: 

elas são processadas em uma área do 

cérebro que fica ao lado da memória. 

Um estudo divulgado na publicação 

Memória e Cognição mostra que adul-

tos aprendem uma nova língua com 

mais efetividade quando cantam as pa-

lavras. 

 
Belkin RockStar 5, que permite que você compar-
tilhe uma música em até cinco fones de ouvido 
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O que é e quem tem direito à 
Aposentadoria Especial? 

http://guardioesdotrabalho.wix.com/guardioesdotrabalho
mailto:guardioesdotrabalho@gmail.com
http://www2.dataprev.gov.br/prevagenda/OpcaoInicialTela.view
http://www2.dataprev.gov.br/prevagenda/OpcaoInicialTela.view
http://www.conscienciaprevencionista.com.br/website/index.asp?novoserver1&start=1&endereco_site=www.conscienciaprevencionista.com.br&par=&cupom=&email=
http://www.norminha.net.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco indenizará gerente que 

desenvolveu depressão psicótica por 
pressões no trabalho 
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   m bancário internado em clínica 

psiquiátrica após tentativas de suicídio, 

em decorrência das fortes pressões e 

cobranças no trabalho, receberá indeni-

zação de R$30 mil por dano moral. O 

valor da indenização, anteriormente fi-

xado em R$ 150 mil, foi ajustado pela 

Oitava Turma do Tribunal Superior do 

Trabalho, que acolheu recurso do Itaú 

Unibanco S/A. 

   Para o relator do recurso na Turma, 

ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, fi-

cou comprovado que, mesmo se admi-

tindo a responsabilidade do banco ao 

impor "demasiada pressão e cobrança a 

quem não tinha condições de recebê-

las", a culpa deve ser mitigada pela 

constatação de que as exigências e 

pressões eram inerentes ao cargo do 

bancário. 

   A ação foi ajuizada pela companheira 

do bancário. Na condição de curadora, 

ela pediu indenização de R$ 1,5 milhão 

e pensão mensal vitalícia com base no 

último salário, R$ 7 mil. 

   Conforme relatou, ele começou sua 

carreira em 1985 no antigo Banco Na-

cional S/A, posteriormente vendido ao 

Unibanco. À frente da agência de Monte 

Sião (MG), destacou-se como um dos 

melhores gerentes em nível nacional e 

chegou a receber prêmio pela gestão de 

alto desempenho. 

   Ainda de acordo com a inicial da re-

clamação trabalhista, tal desempenho, 

porém, passou a afetar sua saúde: com 

a excessiva jornada de trabalho, ali-

mentava-se fora do horário e sofria co-

branças dos supervisores para manter 

as metas de vendas sempre altas. Aos 

33 anos de idade e 15 no banco, o ge-

rente passou a ter diversos problemas 

de saúde até ser diagnosticado com 

depressão e considerado inapto para o 

trabalho. 

   Afastado pelo INSS em 2006, o ban-

cário tentou suicídio várias vezes e foi 

   ara unir a produtividade e qualida-

de de vida ligadas às ações prevencio-

nistas com cuidados especiais na segu-

rança e saúde no trabalho, a empresa 

“Alta Noroeste Sinalização Viária” reu-

niu cerca de 60 colaboradores em Ara-

çatuba (SP) no último dia 03 de feve-

reiro para assistirem á uma palestra 

motivacional. 

   O evento foi coordenado pelo TST 

Élton do Nascimento Gava que vem de-

senvolvendo várias atividades para que 

o bem estar tenha espaço suficiente nas 

atividades da empresa e que aumente a 

produtividade com segurança. 

 

 
 

   A palestra “O amanhã começa hoje” 

foi proferida por Eliseu Gomes, gestor 

em recursos humanos e teologia da 

empresa SELS, que durante 120 minu-

tos manteve os colaboradores “ligados” 

na mensagem deixando-os motivados 

para a jornada de trabalho. 

 

 
Motivação ajuda na prevenção! 

   A Alta Noroeste presta serviços para 

manutenção e implementação de sina-

lizações viárias nas principais rodovias 

dos estados de São Paulo e Minas Ge-

rais, fazendo instalações de placas, si-

nalizações verticais e horizontais, como 

também a instalação de defensas metá-

licas. 

   Élton Gava disse que no decorrer de 

2014, várias outras atividades, além das 

exigidas em Lei, serão desenvolvidas 

junto aos colaboradores, para que a 

percepção e as ações sejam verdadeira-

mente voltadas para a prevenção e pro-

dutividade. 

Por Daniela Ortolan 

    Senac tem como compromisso o 

desenvolvimento de pessoas por meio 

da educação profissional e acredita na 

educação para todos. A fim de contri-

buir para a inclusão de pessoas no mer-

cado de trabalho, a instituição oferece 

mais de 93 mil novas vagas gratuitas 

em suas 57 unidades em todo o Estado 

de São Paulo.  

   As vagas gratuitas estão divididas em 

dois programas: Programa Senac de 

Gratuidade e Pronatec. O Programa Se-

nac de Gratuidade dispõe de 77 mil no-

vas vagas gratuitas, sendo que dessas, 

26 mil são para turmas de Aprendiza-

gem. O objetivo é oferecer oportunida-

de de capacitação gratuita para cursos 

técnicos e qualificações profissionais 

com carga horária superior a 160 horas, 

além de Aprendizagem. No Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (Pronatec), o Senac São 

Paulo oferece 16 mil novas vagas gra-

tuitas, apenas no primeiro semestre de 

2014. 

   "Desde 2007, mais de 295 mil pes-

soas foram atendidas por meio do Pro-

grama Senac de Gratuidade. A institui-

ção também atua em parceria com o 

Governo Federal na oferta do Pronatec, 

que tem o objetivo de oferecer educa-

ção como instrumento de inclusão so-

cial. Ambos os programas reafirmam o 

compromisso do Senac em levar qua-

lidade educacional a todos", declara Gil-

berto Garcia da Costa Junior, gerente de 

operações doSenac São Paulo. 

   Além da oferta de vagas totalmente 

gratuitas, o Senac também oferece bol-

sas de estudos, com desconto entre 

50% e 100%, para cursos com carga 

horária inferior a 160 horas. A previsão 

de oferta dessas bolsas de estudo é de 

11 mil vagas em 2014. As inscrições 

devem ser realizadas por meio do portal 

Senac www.sp.senac.br/cursosgratuitos e a 

documentação para matrícula deve ser 

apresentada no cadastro da inscrição, 

por e-mail, Correios ou pessoalmente. 

   Abaixo os candidatos podem conferir 

os requisitos e formas de inscrição de 

cada programa: 
 

Programa Senac de Gratuidade 

   A missão do Senac São Paulo é pro- 

porcionar o desenvolvimento de pes-

soas, por meio de ações educacionais 

que estimulem o exercício da cidadania 

e a atuação profissional transformadora 

e empreendedora, de forma a contribuir 

para o bem-estar da sociedade. Dessa 

forma, o Programa Senac de Gratuida-

de é um dos principais da instituição 

para atender à população econômica-

mente desfavorecida. Desde 2007, mais 

de 295 mil pessoas foram beneficiadas 

com vagas 100% gratuitas. 

   Para se candidatar a uma vaga gratui-

ta, o interessado deve ter renda familiar 

per capita de até dois salários mínimos 

federais (R$ 1.448) e não estar matricu-

lado ou participando de outros proces-

sos de bolsas na instituição. A docu-

mentação para matrícula deve ser apre-

sentada em uma unidade da instituição, 

ou pelos Correios (cópias). As inscri-

ções já podem ser realizadas no portal 

do Senac www.sp.senac.br/bolsasdeestudo 

e encerram-se cinco dias úteis antes da 

data de início dos cursos, ou quando as 

turmas atingirem a relação de três can-

didatos por vaga; o que ocorrer primei-

ro. 
 

Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec) 

   O Pronatec é um programa de forma-

ção profissional coordenado pelo Mi-

nistério da Educação (MEC), que tem 

como um dos principais objetivos am-

pliar as possibilidades de inserção no 

mercado de trabalho. Com a iniciativa, 

o Governo Federal pretende capacitar 

1,1 milhão de pessoas até o final de 

2014. 

   Para se candidatar a uma vaga gratui-

ta do programa o candidato deve aces-

sar o site www.sp.senac.br/pronatec e 

buscar o curso e unidade Senac de inte-

resse para que seja informado do local 

de inscrições e os pré-requisitos. 

Programa Aprendizagem 

   Há mais de 10 anos, o Senac São Pau-

lo promove o programa Aprendizagem, 

capacitação profissional pela qual jo-

vens podem ter sua primeira experiên-

cia no mercado de trabalho. O curso é 

gratuito e a inscrição do aluno é feita 

pela empresa em que ele atuará como 

aprendiz em paralelo às aulas. 

internado em clínica psiquiátrica. Com 

o quadro progressivamente se agravan-

do e sem condições de responder por 

seus atos, a companheira e curadora re-

quereu sua interdição judicial. A perícia 

concluiu pela incapacidade total com 

tendência irreversível, classificando a 

doença como "depressão com nível psi-

cótico acentuado e ideação suicida". 
 

Dano moral 
 

   Os pedidos da curadora foram defe-

ridos pelo juiz da Vara do Trabalho de 

Caxambu (MG) nos valores requeridos. 

O magistrado convenceu-se dos prejuí-

zos devastadores na vida do bancário 

após examinar prova documental, tes-

temunhal e técnica. O valor da indeniza-

ção, porém, foi reduzido para R$ 150 

mil pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 3ª Região (MG). A avaliação foi de 

que, embora comprovada a culpa do 

banco para a consolidação da doença 

mental, o valor da sentença foi exces-

sivo. 

   Insatisfeito, o banco interpôs recurso 

ao TST visando nova redução da con-

denação. Em decisão unânime, a Oitava 

Turma acolheu o recurso e reduziu o 

valor para R$ 30 mil. "Ocorre que tam-

bém o valor fixado pelo Regional afigu-

ra-se, à luz dos princípios da razoabili-

dade e da proporcionalidade, e ainda 

em faze do tratamento que a juris-

prudência do TST vem dispensando à 

matéria, bastante elevado", afirmou o 

relator. Ele observou ainda que, de 

acordo com os autos, as próprias con-

dições pessoais do trabalhador, "já pre-

disposto à enfermidade aos poucos ma-

nifestada", exerceram influência pre-

ponderante para sua incapacitação para 

o trabalho. 

   Da decisão cabe recurso à Subseção 

1 Especializada em Dissídios Indivi-

duais do Tribunal (SDI-1). 
Fonte: http://tst.jusbrasil.com.br  

   s trabalhadores do Brasil ganha-

ram uma nova aliada na luta pelo rea-

juste dos valores do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS) pela infla-

ção. Trata-se da Defensoria Pública da 

União (DPU), que entrou com uma ação 

coletiva na Justiça Federal do Rio Gran-

de do Sul pedindo que a Caixa Econô-

mica – administradora do FGTS – use 

algum tipo de índice que reponha per-

das inflacionárias (INPC e IPCA-E são 

as sugestões).  

   Atualmente, a correção dos depósitos 

no fundo é o resultado de uma valori-

zação de 3% mais a Taxa Referencial 

(TR). Invariavelmente, desde 1999, esta 

fórmula apresenta um índice menor que 

a inflação. Ou seja, há 15 anos que os 

recursos depositados nas contas do 

FGTS estão sistematicamente perdendo 

valor. 

   Na ação, a DPU pede também que a 

Justiça gaúcha reconheça que a causa 

tem âmbito nacional, o que determina 

que uma decisão ali tomada terá efeito 

sobre todo o território brasileiro, bene-

ficiando tanto os trabalhadores que in-

dividualmente ou por sindicatos pro-

cessam o banco com o mesmo pedido, 

quanto aqueles que ainda não procu-

raram a via judicial para fazer valer o su-

posto direito. 

   Suposto porque não se tem certeza de 

que a decisão judicial será em favor dos  

 
 

 
 

 
 

 

CHÁ DE LUA abre novo projeto 
musical do Sesc, NA BATIDA DO 

REGGAE, nesta sexta, às 21h 
Ritmo jamaicano embala fevereiro, que recebe um show diferente a cada sexta 

 

“Alta Noroeste” promove palestra 
motivacional para bem estar 

 
A palestra reuniu colaboradores das unidades no Estado de São Paulo 

Senac São Paulo oferece quase 100 
mil novas vagas gratuitas para 2014 

Já estão disponíveis informações para os candidatos que buscam 

vagas do Programa Senac de Gratuidade e do Pronatec 
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Inscrições já estão abertas 

   DIA 7. Sexta 

   em dúvida o mais bergmaniano dos 

filmes de Allen, INTERIORES é exibido 

no Teatro do Sesc às 20h, de graça, pe-

lo mostra Obsessões de Woody Allen. 

Renata, Joey e Flyn são três irmãs cuja 

relação é marcada pela distância, pelo 

desconhecimento, medos, preconcei-

tos e frustrações de classe que caracte-

rizam a vida e a educação no interior de 

uma família burguesa. Quando os pais 

delas resolvem se divorciar, elas têm de 

confrontar-se consigo mesmas, com os 

valores e os ressentimentos mal dissi-

mulados que marcam suas vidas e com 

a própria história familiar. Os ingressos 

são distribuídos de graça na Central de 

Atendimento a partir das 19h. 

   O novo projeto musical do Sesc, Na 

Batida do Reggae, começa nesta sexta 

e nasce para celebrar o tradicional ritmo 

jamaicano que ganhou o mundo a partir 

do final da década de 60 na voz de Bob 

Marley. Serão quatro apresentações 

gratuitas, sempre nas sextas de feve-

reiro, às 21h, no palco da Comedoria. O 

primeiro grupo convidado é o CHÁ DE 

LUA, que já possui mais de 90 canções 

autorais, tratando de política a psico-

delias, do rock ao reggae. Destacada 

pelas músicas “Muito Boa Noite”, “Ma-

quinário Viajante” e “Positividade”, a 

banda apresenta o novo álbum, que se-

gue com características fortes de reg-

gae, rock, dub, funky soul e MPB (ane-

xo, segue release do projeto Na Batida 

do Reggae com todos os detalhes). 

   DIA 8. Sábado 

   PAULO ALMEIDA é o convidado deste 

sábado do projeto SAMBADOSesc e se 

apresenta de graça, às 17h, no palco da 

Comedoria. Com influência de seu pai, 

também músico, Paulo iniciou seus es-

tudos aos nove anos em Bauru, sua ci-

dade natal. Dividiu palco com Monarco, 

Tantinho da Mangueira, Mauro Diniz, 

Marquinhos Diniz, Anaí Rosa, Verônica 

Ferriani e outras grandes referências do 

estilo. Em 2012 chegou com destaque 

até a semifinal do melhor concurso de 

samba do Brasil, o Expo-Samba. Em 

2013, lançou seu primeiro CD autoral, 

“Constatações”, consagrando-se entre 

os 10 primeiros nomes da nova geração 

de músicos no Brasil pelo Festival As-

vassi. 

   A mostra ‘Obsessões de Woody Allen’ 

continua no sábado, às 17h, com exi-

bição gratuita do filme NOIVO NEURÓ-

TICO, NOIVA NERVOSA, no Teatro. O 

último dos cinco filmes exibidos nesta 

primeira parte do projeto (que continua 

em março), conta a história de Alvy 

Singer, um humorista e escritor de ori-

gem judaica que possui o constante 

sentimento de inadequação diante do 

mundo e, particularmente, das mulhe-

res. Frequentador há quinze anos das 

mesmas sessões de análise que pare-

cem aprofundar sua angústia, ele acaba 

se apaixonando por Annie Hall, aspi-

rante à cantora que tem uma vida sem-

timental tão complicada quanto a do 

próprio Alvy. Como as demais ativida-

des do projeto, a exibição é gratuita. O 

projeto continua nos dias 11 e 12 de 

março, com o curso ‘O Teatro no Cine-

ma de Woody Allen’ e nos dias 25 a 29 

do mesmo mês, com a exibição de cin-

co outros filmes do cineasta. 

   DIA 9. Domingo 

   A Cia. Girasonhos, de Rio Preto, pre-

parou uma intervenção artística para 

todos os domingos de fevereiro, às 

15h. Quem estiver na Área de Convivên-

cia nesta hora, verá Livrósio e Livraela 

em sua caça por histórias junto ao pú-

blico infantil. Os CAÇADORES DE HIS-

TÓRIAS incentivam as crianças a ajudá-

los na busca por objetos carregados de 

narrativas, fábulas, mitos e contos com 

muita imaginação, aventura, emoção e 

sensibilidade. A atividade é gratuita e 

ainda melhor aproveitada pelo público 

que estiver na fila para o espetáculo in- 

fantil das 15h30 que se chama... 

   ...O CATADOR DE LIXO. Da Cia Lúdi-

ca, de São Paulo, o espetáculo apre-

senta, com base na mímica, na língua-

gem do clown e na sonoridade e ritmo 

dos desenhos animados, o personagem 

Pasqualino, que usa de objetos aparen-

temente sem importância, mas funda-

mentais para a superação de seus obs-

táculos, para vencer seu vilão, o Som-

bra. O espetáculo é gratuito com ingres-

sos distribuídos na entrada do Teatro a 

partir das 14h30. 

   Mais tarde, às 17h, FERNANDO NA-

SAL TRIO se apresenta no palco da Co-

medoria, de graça. Com influências dos 

anos 70 e 80, Fernando Nasal, Alexan-

dre Borges e Jean Cardoso formam a 

combinação perfeita entre guitarra, bai-

xo e bateria, elementos essenciais para 

dar peso e atitude a um vocal potente e 

cheio de personalidade. A banda apre-

senta um repertório com clássicos do 

rock nacional e internacional, com Cre-

edence, Red Hot Chilli Pepers, Whi-

tesnake, Eagles, Oasis, Metallica, Eric 

Clapton, The Beatles, Barão Vermelho, 

Capital Inicial, Legião Urbana, Titãs, 

Nando Reis e Nenhum de Nós. 

   Sesc Verão | Fim de semana 6 

   Além da programação cultural, o fim 

de semana do Sesc reserva uma pro-

gramação especial voltada para o pro-

jeto SESC VERÃO, em que a saúde, o 

bem estar e a prática de atividades físi-

cas caminham juntos com atividades 

em todos os fins de semana de janeiro 

e fevereiro. Nos dias 8 e 9, o tema da 

programação é A Rua. Entre os desta-

ques, têm as vivências Esportes e Mani-

festações de Rua (sábado, a partir das 

15h30 e domingo, a partir das 14h) e 

Patins (sábado e domingo, às 14h). 

   AVISO: Estão à venda os ingressos 

para o show da banda MÓVEIS COLO-

NIAIS DE ACAJU, que se apresenta no 

dia 13, às 21h, no Ginásio. O público 

pode fazer a compra por meio da bilhe-

teria física nas centrais de atendimento 

de qualquer uma das 32 Unidades do 

Sesc do Estado de São Paulo. Os valo-

res variam de R$2 a R$ 10. 

 

Ação coletiva pede reposição de perdas do 
FGTS; saiba quanto você pode ganhar  

 Todo trabalhador com conta vinculada ao FGTS a partir de 1999 tem direito à correção 
dos depósitos no fundo por índice inflacionário se este for o entendimento da Justiça 

cotistas do FGTS ou da Caixa. Há, ainda, 

um terceiro pedido na ação da DPU, que 

a Justiça suspenda, enquanto tramitar a 

ação coletiva, a contagem do prazo que 

o trabalhador tem para acionar o banco 

cobrando reajuste maior para os depó-

sitos do FGTS, que é de 30 anos.  

STF: A ação é assinada pelos defen-

sores públicos Fernanda Hahn e Átila 

Ribeiro Dias. Esse último lotado na Ba-

hia. Em entrevista ao CORREIO, ele afir-

mou que a escolha pelo fórum gaúcho 

se deveu ao fato de aquele fórum já ter 

tomado decisões favoráveis aos cotis-

tas contra a Caixa. 

   Em nota, a Caixa Econômica argu-

menta que até o momento foram ajuíza-

das 39.269 ações contra o FGTS com a 

pretensão de substituição da TR como 

índice de correção, e proferidas 18.363 

decisões favoráveis ao atual critério 

aplicado. E finalizou informando que o 

banco recorrerá de qualquer decisão 

contrária aos atuais critérios de atua-

lização monetária do FGTS. 

   O defensor público Átila Dias con-

testou os argumentos do banco, que 

afirma que a correção pela inflação vai 

aumentar tanto os juros do financia-

mento imobiliário que o sistema vai fi-

car a ponto de ser inviabilizado. 

   Leia mais sobre o assunto no 

Correio 24 horas. 

http://www.sp.senac.br/cursosgratuitos
http://www.sp.senac.br/bolsasdeestudo
http://www.sp.senac.br/pronatec
http://tst.jusbrasil.com.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/acao-coletiva-pede-reposicao-de-perdas-do-fgts-saiba-quanto-voce-pode-ganhar/?cHash=fa7b46b8e7fc1e93647390bd70fefdfa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANUAL PARA 2014 
 

SAÚDE: 

1.  Beba muita água 

2.  Coma mais o que nasce em árvores e plantas, e menos comida produzida em 

fábricas; 

3.  Viva com os 3 E's: Energia, Entusiasmo e Empatia; 

4.  Arranje cinco minutos por dia para rezar sozinho; 

5.  Faça atividades que ativem seu cérebro; 

6.  Leia mais livros do que leu em 2013 (Sugestão: Cuidando da própria vida – de 

Fábio Lais); 

7.  Sente-se em silêncio pelo menos 10 minutos por dia; 

8.  Durma 08 horas por dia; 

9.  Faça caminhadas de 20 a 60 minutos por dia, e enquanto caminha sorria. 

 

PERSONALIDADE: 

11.  Não compare a sua vida a dos outros. Ninguém faz ideia de como é a caminhada 

dos outros; 

12.  Não tenha pensamentos negativos ou coisas de que não tenha controle; 

13.  Não se exceda. Mantenha-se nos seus limites; 

14.  Não se torne demasiadamente sério; 

15.  Não desperdice a sua energia preciosa em fofocas; 

16.  Sonhe mais; 

17.  Inveja é uma perda de tempo. Você já tem praticamente tudo o que realmente 

necessita. 

18.  Esqueça questões do passado. Não lembre seu parceiro dos seus erros do 

passado. Isso destruirá a sua felicidade presente; 

19.  A vida é curta demais para odiar alguém. Não odeie! 

20.  Faça as pazes com o seu passado para não estragar o seu presente; 

21.  Ninguém comanda a sua felicidade a não ser você; 

22.  Tenha consciência que a vida é uma escola e que está nela para aprender. Pro-

blemas são apenas parte, que aparecem e se desvanecem como uma aula de álgebra, 

mas as lições que aprende, perduram uma vida inteira; 

23.  Sorria e gargalhe mais; 

24.  Não necessite ganhar todas as discussões. Aceite também a discordância; 

 

SOCIEDADE: 

25.  Entre mais em contato com sua família; 

26.  Dê algo de bom aos outros diariamente; 

27.  Perdoe a todos por tudo; 

28.  Passe tempo com pessoas acima de 70 anos e abaixo de 6; 

29.  Tente fazer sorrir pelo menos três pessoas por dia; 

30.  Não te diz respeito o que os outros pensam de você; 

31.  O seu trabalho não tomará conta de você quando estiver doente. Os seus amigos 

o farão. Mantém contato com eles. 

 

A VIDA: 

32.  Faça o que é correto; 

33.  Desfaça-se do que não é útil, bonito ou alegre; 

34.  DEUS cura tudo; 

35.  Por muito boa ou má que a situação seja, Ela mudará... 

36.  Não interessa como se sente, levanta, se arruma e apareça; 

37.  O melhor ainda está para vir; 

38.  Quando acordar vivo de manhã, agradeça a DEUS pela graça. 

39.  Mantenha seu coração sempre feliz. 

 

POR ÚLTIMO: 

40.   Não deixe de ler o livro CUIDANDO DA PRÓPRIA VIDA – de Fábio Lais. 

 

 
 

Abraços, saúde e sucesso! 

 
FÁBIO R. LAIS  

fabio_lais@hotmail.com  
www.facebook.com/fabio.lais.turnover  

www.facebook.com/TurnoverConsultoria  
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   á um ano o incêndio na boate Kiss 

(Santa Maria-RS) provocou a morte de 

242 pessoas. Um prédio desabou em 

SP e matou 10 pessoas. Um caminhão 

basculante, trafegando com a caçamba 

levantada, fora do horário permitido e 

em alta velocidade, derrubou uma pas-

sarela no Rio de Janeiro, matando qua-

tro pessoas e ferindo outras cinco. Con-

tra o caminhão já constavam três mul-

tas por bloquear a via pública e estacio-

nar na calçada. Esse é o dia a dia do bra-

sileiro, que se diz esperançoso e feliz 

em todas as pesquisas. Somente no 

trânsito são 120 mortes por dia, uma a 

cada 10 minutos e mais de 43 mil anu-

almente. Brasil é um dos campeões 

mundiais em mortes no trânsito. 
 

 
Incêndio na Boate Kiss mata 241 

 

   Odiamos respeitar sinais, placas e re-

gulamentações. De acordo com nossa 

cultura hierarquizada, todos nos julga-

mos com preferência no trânsito. O res-

peito à igualdade é um grave problema 

para o brasileiro, que é muito pouco 

educado para a cidadania e para a con-

vivência na polis (independentemente 

da classe social). A legislação de tran-

sito no Brasil não é ruim. Mas pouco 

adianta fazermos leis de primeiro mun-

do, se não temos suíços, suecos, noru-

egueses, dinamarqueses e japoneses 

nos volantes dos carros para cumpri-

las. 
 

 
Somente no trânsito são 120 mortes por 
dia, uma a cada 10 minutos e mais de 43 

mil anualmente 

 
É preciso fazer alguma coisa! 

 
Caminhão derruba passarela no Rio mata 5 

 

   A solução desse gravíssimo problema 

passa pela Educação, Engenharia (dos 

carros, das ruas e das estradas), Fisca-

lização, Primeiros socorros e Punição. 

Essa é a fórmula que deu certo na Euro-

pa, onde as mortes foram reduzidas em 

dez anos em 50%. Em todos os itens 

nós falhamos. Nos últimos dez anos as 

mortes no trânsito aqui cresceram 4% 

ao ano. É inconcebível que um ferimen-

to ou morte de uma pessoa, no trânsito, 

com culpa razoavelmente comprovada, 

não tenha consequências imediatas pa-

ra o seu autor. O sistema de Beccaria 

(pena suave, justa, rápida e certa) nun-

ca foi testado sistematicamente entre 

nós. Em regime de urgência temos que 

aprovar uma espécie de Justiça proteti-

va via rápida. 

   É um absurdo a vítima ou sua família 

ficar esperando as respostas da Justiça 

anos e anos. Formulada uma acusação 

formal e recebida a denúncia, depois do 

devido contraditório, neste mesmo ato 

o juiz, respeitando os princípios da ra-

zoabilidade, necessidade e proporcio-

nalidade, já deveria impor uma série de 

medidas cautelares protetivas e de ur-

gência, tais como suspensão da habili-

tação, indisponibilidade de bens (para 

garantia da indenização), reparação 

provisória dos danos, fixação de ali-

mentos em favor dos familiares das víti-

mas necessitados etc. A resposta da 

Justiça, ainda que seja protetiva e de 

urgência, não pode demorar. A Justiça 

rápida e certa propugnada por Beccaria, 

250 anos depois, tem que ter espaço no 

cenário jurídico brasileiro. A hora é 

agora! 
 
Fonte: JusBrasil 
Por professor Luiz Flávio Gomes é graduado pela 
Faculdade de Direito de Araçatuba, tem mestrado 
pela Faculdade de Direito da USP e doutorado pela 
Faculdade de Direito da Universidade Complutense 
de Madri. Jurista brasileiro, fundador da primeira 
rede de ensino telepresencial da América Latina. É 
presidente do Instituto Avante Brasil e co-editor do 
Portal Atualidades do Direito ao lado de Alice 
Bianchini. Apresentador da TVAD. 

 
 

 
 

 
 

 

Linguagem simples auxilia 
trabalhador na compreensão de 

textos em SST 

 
CARTILHA: Artigo na área de Linguística textual reforça a importância das car-

tilhas como processo de aprendizagem. 

Curso de 

Investigação de 
Acidentes 

(Aplicação direta sem a 
espinha de peixe) 

   erá realizado em São Paulo no perío-

do de 10 a 14 de fevereiro de 2014, das 

19 às 22h00 na sede do SINTESP (Sin-

dicato dos Técnicos de Segurança do 

Trabalho no Estado de São Paulo) que 

fica na Rua 24 de maio, 104 – 5º andar, 

República, São Paulo (SP). 

   O objetivo do curso é para apresentar 

o método e simular situações práticas 

como recurso de assimilação determi-

nando sua compreensão para que haja 

imediata aplicação, pelos participantes, 

seja qual for o ramo de atividade em que 

atuem. 

   O docente será Jorge Gimenez Berru-

ezo, Técnico de Segurança do Trabalho 

com 30 anos de experiência no mer-

cado, advogado com especialização em 

direito trabalhista, direito previdencia-

rio, direito ambiental e perícias judi-

ciais, consultor de empresas, sócio fun-

dador da Gimenez Associados, docente 

e palestrante de diversas entidades, 

diretor do SINTESP, conselheiro da FE-

NATEST, participante de diversas 

comissões tripartites do MTE. 

   As inscrições devem ser feitas junto 

ao SINTESP, sendo que para associado 

em dia o custo é de R$160, e demais 

interessados R$320. 

Alinhe sua 
energia 

 
Por: Abraham Hick 

   ção… 

   É difícil quando você se fia na ação 

para conseguir o que deseja. E é por is-

so que a maioria de vocês não tem a 

alegria que buscam na vida. Em outras 

palavras, sua experiência de vida é ape-

nas um acumular de coisas, e mesmo 

nesta criação medíocre de acumular 

coisas você termina cansado. Você tra-

balha longas horas e acaba desco-

nectado do seu sentimento de liberdade 

apenas para ganhar a vida com difi-

culdade, porque você está confiando na 

ação para fazer as coisas acontecerem. 

E não é na ação que está tudo – é na vi-

bração. 

   Decida-se… 

   Tome uma decisão e então faça esta 

decisão ser a certa. Alinhe sua Energia. 

Em muitos casos não importa o que 

você decidiu. 

   Apenas decida-se… 

   As opções que podem ser úteis a você 

são intermináveis, e todas ou qualquer 

uma é melhor que não decidir-se. 

   Agir é Divertido! 

   Se você alinhar sua vibração antes de 

partir para a ação, terá sua vida facilita-

da. 

   Depois de visualizar e inebriar-se 

apreciando seu desejo, então sua ação 

será inspirada. E fará muito mais coisas 

que o levarão a sentir-se bem natural-

mente. 

Por ACS/A.R. 

    artigo de autoria de Maria Angela 

Pizzani, chefe da Fundacentro do estado 

do Espírito e de Vivian Riolo, da Univer-

sidade Federal do Espírito Santo mostra 

como o uso da linguagem simples pode 

auxiliar o trabalhador na compreensão 

de textos da área de SST. 

   Intitulado “A MULTIMODALIDADE 

CONTRIBUINDO E INFLUENCIANDO 

NO PROCESSO DE LETRAMENTO DO 

GÊNERO CARTILHA”, o artigo faz uma 

análise lingüística tendo como objeto 

uma cartilha, de produção da servidora 

Maria do Rosario Sampaio da Funda-

centro de Minas Gerais. 

   De acordo com Pizzani, a escolha da 

cartilha educativa “O trabalhador do 

chumbo não é de ferro”, deu-se básica-

mente por utilizar a literatura de cordel, 

muito rica para análise. Nela, a língua-

gem tem como principal característica 

levar ao trabalhador a mensagem da 

prevenção e a segurança no ambiente 

de trabalho. 

   A autora reforça a importância do uso 

de cores e desenhos em materiais edu-

cativos, como também a “tradução” de 

algumas palavras técnicas ou científi-

cas que em muitos casos não são com-

preendidas pelo trabalhador. “A cartilha 

deve ser um facilitador na produção do 

sentido e no entendimento da mensa-

gem”, coloca Pizzani. 

   Um outro aspecto linguístico citado 

por Maria Angela refere-se ao fato de 

uma pessoa ser letrada ou não. Pessoa 

letrada é aquela capaz de compreender 

várias mensagens, provenientes de di-

versas fontes de linguagem. Como e-

xemplo, ela cita a bula de um remédio. 

“Não é necessário ler e entender a bula, 

mas apenas de ver, o indivíduo sabe 

que se trata de uma bula”, pontua. 

   O artigo foi Apresentado no XVII Con-

gresso Nacional de Linguística e Filo-

logia, realizado em agosto de 2013 no 

Rio de Janeiro e publicado nos Cader-

nos do evento na linha de pesquisa em 

Linguística Textual. Para ler na integra, 

acesse. 

   CARTILHA 

   Para ler ou fazer o download da Car-

tilha do Trabalhador- O Trabalhador do 

Chumbo não é de Ferro, 2001, acesse. 

SESC VERÃO celebra 
a RUA e oferece 

vivências de slackline, 
parkour e patins neste 

fim de semana 
Brincadeiras e manifestações 

urbanas são destaque do projeto 
esportivo entre 8 e 9/2 

 
   s tradicionais brincadeiras e mani-

festações de rua emprestam técnicas de 

esportes radicais para compor a pro-

gramação do sexto fim de semana do 

Sesc Verão. Por meio de jogos já co-

nhecidos pelo público adulto e infantil, 

como “mãe da rua” e “cada macaco no 

seu galho”, o Sesc mescla princípios de 

equilíbrio e força utilizados em modali-

dades urbanas, como o Slack Line e o 

Parkour, com a diversão dos jogos de 

rua, para dar ao público juvenil a base 

para a prática de atividades físicas. A 

vivência Esportes e Manifestações de 

Rua acontece neste sábado, às 15h30, 

e neste domingo, às 14h, em vários es-

paços da Unidade, tudo de graça. 

   Além das brincadeiras em grupo, o 

público frequentador da Unidade tem a 

oportunidade de se divertir com uma 

vivencia em Patins, comandada por ins-

trutores que ensinam manobras sobre a 

fileira de rodas. A atividade se repete no 

sábado e domingo, às 14h, na Quadra 

Externa, e é gratuita. O material de se-

gurança e pares de patins em variados 

tamanhos serão disponibilizados pelo 

Sesc. 

   Sesc Verão São José do Rio Preto 

   Em sua 19ª edição, o Sesc Verão reú-

ne mais de dois milhões de pessoas en-

tre os meses de janeiro e fevereiro e 

vem se consolidando como uma pro-

posta de conscientização sobre os be-

nefícios das práticas esportivas e cor-

porais, utilizando-se de estratégias que 

favoreçam a aquisição de conheci-

mentos, a fácil compreensão e assimi-

lação de conceitos relacionados à cul-

tura esportiva e corporal e ao lazer. 

   Vivência, ESPORTES E MANIFESTA-

ÇÕES DE RUA: A ideia é pedir empres-

tadas técnicas de modalidades urbanas, 

como o Slack Line e o parkour, para se-

rem inseridas em algumas brincadeiras 

tradicionais de rua, como a “mãe da 

rua” e “cada macaco no seu galho”. Es-

sas e outras atividades que surgiram 

nas ruas fazem parte do fim de semana 

do Sesc Verão. Grátis. Dias 8. Sábado, 

a partir das 15h30. Dia 9. Domingo, a 

partir das 14h. Vários espaços da 

Unidade. 

   Vivência, PATINS: Experimente a li-

berdade de andar sobre rodas e des-

cubra mais uma possibilidade para se 

exercitar sozinho ou com amigos. 

Grátis. Dias 8 e 9. Sábado e domingo.
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Mortes no trânsito e impunidade 

mailto:fabio_lais@hotmail.com
http://www.facebook.com/fabio.lais.turnover
http://www.facebook.com/TurnoverConsultoria
http://www.fundacentro.gov.br/arquivos/link/noticias/Artigo%20-%20Angela_20140121130753.pdf
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2012/7/cartilha-do-trabalhador-o-trabalhador-do-chumbo-nao-e-de-ferro
http://www.norminha.net.br/
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Pena de 1,5 mil 
anos de prisão 

na Paraíba é 
um recorde, diz 

promotor 
Dois bombeiros receberam pena 

por peculato e falsidade ideológica. 
Código de Processo Penal Militar 

permite sentença, diz juíza do caso. 

 

    pena de 1.533 anos e nove meses 

de reclusão, imposta na madrugada 

desta terça-feira (4) a dois oficiais do 

Corpo de Bombeiros da Paraíba pelos 

crimes de peculato (desvio de dinheiro 

público) e falsidade ideológica, pode 

ser considerada um recorde na Justiça 

Militar brasileira. A avaliação é do Mi-

nistério Público da Paraíba, através do 

promotor Fernando Andrade, responsá-

vel pela denúncia que gerou a conde-

nação. 

   Para se ter uma ideia, o coronel Ubi-

ratan Guimarães, da Polícia Militar de 

São Paulo, foi condenado por um júri a 

632 anos pela morte de 111 detentos no 

complexo penitenciário do Carandiru. 

Ele era o comandante da ação de inva-

são do presídio. A pena corresponde a 

41% da pena imputada aos bombeiros 

paraibanos. 

   Os dois bombeiros foram condena-

dos após o Ministério Público da Paraí-

ba denunciar que quatro oficiais teriam 

cometido vários crimes relacionados à 

má gestão de verbas do Fundo Especial 

do Corpo de Bombeiros (Funesbom), 

desviando os recursos para serviços 

que não foram feitos ou que foram co-

brados mais de uma vez. Os contratos 

desses serviços eram realizados sem 

licitação ou pesquisa de preços. 

   A publicação da sentença, conforme 

previsto no CPPM, acontecerá durante 

uma audiência marcada para o dia 10 de 

março deste ano, data em que também 

começa a contar o prazo para que as 

defesas recorram da decisão. 

   O advogado Argemiro de Figueiredo, 

que representa o tenente-coronel Horá-

cio José dos Santos Filho, um dos con-

denados, afirmou que entrará com o re-

curso assim que o prazo comece a con-

tar. O G1 entrou em contato com o ad-

vogado do major Marcelo Lins dos San-

tos, o outro condenado na ação, mas as 

ligações não foram atendidas. 
Fonte: JusBrasil 

   om mais de 70 opções de cursos 

em diversas áreas de atuação, a On Byte 

Formação Profissional instala unidade 

da marca no Estado da Bahia, na cidade 

de Barreiras. A unidade será aberta no 

dia 05 de fevereiro com ação de inau-

guração que vai até o dia 08. 

   Atuando no franchising desde 2010, a 

marca segue em ritmo acelerado de ex-

pansão e já está presente em 16 esta-

dos brasileiros. Se consolidou por seu 

método de ensino interativo e também 

por oferecer parcelas com preços aces-

síveis. 

   A unidade vai oferecer cursos profis-

sionalizantes com parcelas com valor 

médio de R$ 80,00. Desta forma, a On 

Byte vai possibilitar o acesso à forma-

ção de pessoas das classes C e D, que 

desejam conseguir emprego ou melho-

rar a renda. 

   O empresário, Marcos de Oliveira Al-

ves Júnior, que possui sólida experiên-

cia na área de Contabilidade Pública e a 

contadora Kamilla Ayres Barbosa deci-

diram apostar na marca após pesquisas 

de franquias e reportagem publicada na 

revista Exame. “A minha experiência 

profissional contribuiu para analisar as 

vantagens, custos, objetivos, possibili- 

 dades e potencial dos cursos e do mé-

todo da On Byte e após avaliar o merca-

do revolvemos abrir uma unidade”, diz 

Júnior. 

   A grade de cursos será completa para 

satisfazer as necessidades da popula-

ção e também atender diversos seg-

mentos de empresas que buscam por 

profissionais qualificados. Para suprir a 

carência da falta de mão de obra em 

Barreiras, a unidade vai evidenciar cur-

sos nas áreas de Gestão Financeira, As-

sistente administrativo, inglês, Profis-

sional Digital, web Designer Profissio-

nal, Assistente de Marketing, Atendente 

de Farmácia, Turismo e Hotelaria. 

   O método On Byte integra aulas áu-

diovisuais com apostilas e exercícios 

práticos que simulam o dia a dia da pro-

fissão, com processo de ensino indivi-

dualizado, onde cada estudante ca-

minha no seu ritmo e dentro do seu 

tempo disponível. A instituição de ensi-

no profissionaliza os alunos deixando-

os aptos para o mercado de trabalho. 

   Para facilitar o ingresso do aluno no 

mercado de trabalho, a unidade Barrei-

ras vai firmar parcerias com agências 

de empregos, bem como com grandes 

empresas da região. 

    Carrefour de SP está sob auditoria 

fiscal com vistas a diversas melhorias 

das condições de trabalho do SESMT. 

   A empresa tem o prazo de 21 dias 

corrigir as seguintes situações: 

   Realizar o efetivo registro do SESMT 

na Gerência Regional do MTE mais pró-

xima, conforme item 4.17 da NR 04, e 

atendendo ao dimensionamento do 

SESMT conforme a norma; Consideran-

do que a empresa é responsável pelo 

cumprimento da NR 04 e que todo o ô-

nus decorrente da instalação e manu-

tenção dos SESMT, ocorre por conta 

exclusiva do empregador, conforme 

item 4.11, fica a empresa notificada a 

regularizar o piso salarial normativo dos 

Técnicos de Segurança do Trabalho, de 

acordo com convenção coletiva de tra-

balho do Sindicato dos Técnicos de Se-

gurança do Trabalho no Estado de São 

Paulo, bem como estabelecer um Plano 

de Carreira específicos para os pro-

fissionais do SESMT; Readequar o 

atendimento dos profissionais do SES-

MT, que trabalha somente das 08h00 às 

18h00, a todos os trabalhadores e con-

tratados, considerando que a empresa 

opera por sete dias da semana, com tra-

balhadores em diversos horários de tra-

balho, entre eles, horário administrativo 

e nos três turnos de trabalho (manhã / 

tarde / noite); Disponibilizar um posto 

de trabalho fixo e exclusivo para o Téc-

nico de Segurança do Trabalho em al-

gum dos estabelecimentos de aten-

dimento; O posto de trabalho deverá 

conter no mínimo: mobiliário adequado 

a NR17, computador, impressora, aces-

so a rede da empresa e outras ferra-

mentas e equipamentos necessários.

Liminar assegura 

a advogada cega 
o direito de 

peticionar em 
papel 

 
Foto: http://www.stf.jus.br/  

 
 

    ministro Ricardo Lewandowski, 

no exercício da Presidência do Supre-

mo Tribunal Federal (STF), deferiu limi-

nar no Mandado de Segurança (MS) 32 

751, a fim de garantir a possibilidade de 

uma advogada cega apresentar peti-

ções, em papel, até que os sites do Po-

der Judiciário tornem-se completamen-

te acessíveis em relação ao Processo 

Judicial Eletrônico (PJe). 

   A advogada Deborah Maria Prates 

Barbosa, inscrita na Ordem dos Advo-

gados do Brasil seccional do Rio de Já-

neiro (OAB-RJ), impetrou o MS em seu 

próprio favor, a fim de restaurar seu di-

reito de exercer a advocacia com liber-

dade e independência, sob o argumento 

de que o PJe está inacessível aos defi-

cientes visuais, por encontrar-se fora 

das normas internacionais de acessibi-

lidade na web. Deborah Prates questio-

na ato praticado pelo Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), que negou o peticio-

namento em papel, considerado por ela 

como inconstitucional. 

   A advogada afirmou que a Recomen-

dação 27/2009, do CNJ, determina que 

sejam tomadas as providências cabí-

veis para remoção de quaisquer barrei-

ras que pudessem impedir ou dificultar 

o acesso das pessoas com deficiência 

aos bens e serviços de todos os inte-

grantes do Poder Judiciário. Ressaltou, 

ainda, que uma Resolução do CNJ 

instituiu o peticionamento eletrônico 

“sem, contudo, ter garantido às pes-

soas com deficiência amplo e irrestrito 

acesso aos sites”. “O conteúdo dos si-

tes não está codificado, de modo que os 

leitores de tela dos deficientes visuais 

não podem ler/navegar nos portais”, 

completou. 
 

Deferimento 
    

   Ao deferir a liminar, o ministro Ricar-

do Lewandowski determinou ao CNJ 

que assegure à impetrante o direito de 

peticionar fisicamente em todos os ór-

gãos do Poder Judiciário, a exemplo do 

que ocorre com os habeas corpus, até 

que o processo judicial eletrônico seja 

desenvolvido de acordo com os pa-

drões internacionais de acessibilidade, 

“sem prejuízo de melhor exame da 

questão pelo relator”, no caso, o mi-

nistro Celso de Mello. 

   “Ora, a partir do momento em que o 

Poder Judiciário apenas admite o peti-

cionamento por meio dos sistemas ele-

trônicos, deve assegurar o seu integral 

funcionamento, sobretudo, no tocante à 

acessibilidade”, destacou o ministro. 

Para ele, “continuar a exigir das pes-

soas portadoras de necessidades espe-

ciais que busquem auxílio de terceiros 

para continuar a exercer a profissão de 

advogado afronta, à primeira vista, um 

dos principais fundamentos da Consti-

tuição de 1988, qual seja, a dignidade 

da pessoa humana (art. 1º, III, da CF)”. 

De acordo com o ministro, a preocu-

pação dos constituintes foi a de asse-

gurar adequada e suficiente proteção às 

pessoas portadoras de necessidades 

especiais. Ele citou os artigos 3º, IV; 5º; 

7º, XXXI; 23, II; 37, VIII; 203, IV e V; 

208, III; 227, II, parágrafo 2º, 244, todos 

da Constituição Federal. O ministro des-

tacou ainda que o Estado tem a obriga-

ção de adotar medidas para promover o 

acesso das pessoas portadoras de ne-

cessidades especiais aos sistemas e 

tecnologias da informação e comuni-

cação, “sobretudo de forma livre e in-

dependente, a fim de que possam exer-

cer autonomamente sua atividade pro-

fissional”. 

 

   Confira a decisão na íntegra AQUI. 

 

PREVENÇÃO E COMABTE A INCÊNDIO: 

Escolas da rede pública estão 
irregulares em Araçatuba 

 

 
 

BLUEBERRY 
 

    blueberry é uma fruta, nativa de regiões da Europa e dos Estados Unidos. No 

Brasil, é conhecido como mirtilo. É uma fruta rica em fibras (pectina), antioxidante 

(bio-flavonoides) e sais minerais (zinco, ferro, potássio e magnésio), sendo desta 

forma extremamente importantes serem consumidas pelo menos 1 vez ao dia. 

   Confira os benefícios que esta fruta oferece: 

    – Antioxidante - É um dos frutos que mais contêm antioxidantes, que ajudam 

a manter o sistema imunológico mais forte. 

   – Reduz o colesterol - Possui componentes que auxiliam a baixar o nível de 

mau colesterol. 

   – Memória - O fruto possui ações que irão proteger o cérebro dos efeitos de de-

te-rioração associados à ação do envelhecimento, como a perda da memória. 

   – Visão - Possuir concentrações elevadas de antocianina, um composto que me-

lhora a visão noturna e reduz a vista cansada. 

   – Antienvelhecimento - Combate os radicais livres que causam o envelhe-

cimento precoce, causados pelo estresse, poluição cigarro, produtos químicos, en-

tre outros. 

   – Vaso dilatador – Por auxiliar na melhora da circulação sanguínea, é indicado 

para casos de varizes, hemorroidas e outros problemas circulatórios. 

   – Anti-inflamatório - Indicado no tratamento de edemas, artrites e artroses. 

   – Rico em resveratrol (polifenóis) - Previne doenças cardiovasculares. 

   – Longevidade - Mantém o sistema imunológico mais saudável, deixando o 

organismo mais resistente contra patologia e infecções. 

   – Reduz a taxa de açúcar no sangue - Indicado para diabéticos. 

   Como consumir? 

   O ideal seria in natura, mas para dar uma variada, segue uma receita de torta de 

mirtilo do site Alrecipes Brasil. 

   Torta de Mirtilo 

   Ingredientes 
   Serve: 8  

   • 175 g de açúcar  

   • 3 colheres (sopa) de maisena  

   • 1 pitada de sal  

   • 225 ml de água  

   • 575 g de mirtilo (blueberries) fresco ou descongelado  

   • 1 colher (sopa) de manteiga  

   • 1 massa pronta para torta  

 

   Modo de preparo 

   1. Em uma panela, junte o açúcar com a maisena e o sal. Sem deixar de mexer, 

acrescente a água e ¼ dos mirtilos. Cozinhe em fogo médio, mexendo até essa mis-

tura encorpar, por 8 a 10 minutos, aproximadamente. 

   2. Acrescente a manteiga e deixe a mistura esfriar por cerca de 5 minutos. Depois, 

adicione os mirtilos restantes e volte a mexer. 

   3. Despeje o recheio na massa pronta para torta pré-assada. Leve-a à geladeira por 

2 a 4 horas para que possa endurecer. 

 
http://allrecipes.com.br/receita/5563/torta-de-mirtilo.aspx?o_is=Hub_TopRecipe_1  

Paulo Gonçalves/Folha da Região - Arquivo 

 
PROVIDÊNCIAS: De acordo com o promotor 
Joel Furlan, após as diligências, uma ação 

também deverá ser ajuizada. 
Fonte: www.folhadaregiao.com.br 
Leonardo Moreno 

   o regresso às aulas, os alunos da 

rede pública de Araçatuba encontraram 

suas escolas ainda sem o AVCB (Auto 

de Vistoria do Corpo de Bombeiros). 

Estão irregulares a maioria das 60 es-

colas municipais, onde as aulas 

começaram e todas as 22 escolas esta-

duais, que iniciaram o período letivo no 

último dia 27. Teoricamente, nenhum 

estabelecimento poderia funcionar sem 

o alvará. São 14,5 mil alunos nas esco-

las municipais e 13,4 mil na rede esta-

dual. 

   A situação está sendo acompanhada 

desde agosto do ano passado pela Vara 

da Infância e Juventude do MP (Minis-

tério Público) local. Uma ação civil pú-

blica cuida da questão municipal e um 

inquérito civil trata das unidades de en-

sino de responsabilidade do Estado. 

   De acordo com o promotor responsá- 

vel Joel Furlan, após as diligências, uma 

ação também deve ser ajuizada. Em es-

tabelecimentos com menos de 750 me-

tros quadrados, o alvará dos bombeiros 

só é liberado com a existência de saídas 

de emergência, iluminação e sinalização 

de emergência, extintores de incêndio, 

além de brigada de incêndio. 

   No caso de edificações com mais de 

750 metros quadrados, as exigências 

são ampliadas para que também haja 

acesso a viaturas dos bombeiros da 

edificação, plano de emergência, equi-

pamento para detecção de fumaça, alar-

me e hidrante. "Tenho informações de 

que o Ministério Público, em São Paulo, 

está em tratativas com o Estado para 

um acordo visando todas as escolas de 

sua responsabilidade", disse Furlan. Em 

entrevista concedida no ano passado, o 

promotor havia dito que a situação ara-

çatubense se repete em muitos outros 

municípios.  
 

EQUIPAMENTOS 
 

   A assessoria de imprensa da Secre-

taria de Educação informou ainda que 

todas as escolas já possuem equipa-

mentos como hidrantes e sistemas de 

combate a incêndios. Foi informado 

ainda que profissionais destacados pela 

pasta trabalham para agilizar os proje-

tos ou para obter certificado nos casos 

em que já houve adequação. 
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Rede On Byte inaugura franquia 
em Barreiras, Bahia 

Rede de franquias oferece cursos profissionalizantes que deixam 
os alunos aptos para o mercado de trabalho 

gas, e levou à redução da produtividade 

que culminou na demissão. 

 
   O juízo de primeiro grau verificou que 

os atestados foram emitidos na mesma 

data e pelo mesmo médico, mas com 

assinaturas diferentes, indicando a pos-

sibilidade de fraude. Assim, a recusa 

por parte da empresa não configuraria 

ato ilícito capaz de caracterizar dano 

moral – sem contar que a falta foi abo-

nada. Mantida a sentença pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 17ª Região 

(ES), o soldador recorreu ao TST. 

   O ministro José Roberto Freire Pi-

menta, relator do recurso, manteve a 

sentença por constatar, na decisão re-

gional, que o trabalhador não com-

provou os fatos narrados na petição 

inicial e descritos por ele como causa-

dores dos transtornos psicológicos ex-

perimentados. A decisão foi unânime. 

Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar 
Fisioterapeuta do Trabalho - Professor de Educação Física 

EDP Consultoria Ltda ME - Ergonomia e Higiene Ocupacional 

   m soldador não será indenizado 

pelos transtornos psicológicos que ale-

gou ter sofrido com a recusa da em-

presa em receber atestado médico no 

qual tentou justificar ausência ao tra-

balho. O recurso do trabalhador não foi 

conhecido pela Segunda Turma do Tri-

bunal Superior do Trabalho, que enten-

deu que a confirmação dos fatos alega-

dos por ele demandaria o revolvimento 

dos fatos e provas, procedimento ve-

dado pela Súmula 126 do TST. 

   Demitido sem justa causa, o soldador 

ajuizou ação trabalhista e, entre outros 

pedidos, requereu indenização por da-

nos morais. Relatou que trabalhava ex-

posto ao vapor resultante das chamas 

decorrentes do maçarico de solda utili-

zado na destruição de tanques de com-

bustíveis. Sentindo desconforto respi-

ratório, recebeu atestado médico para 

abonar a falta ao trabalho e foi medica-

do, juntamente com um colega que a-

presentava quadro semelhante. 

   Ao apresentarem os atestados à em-

presa, esta exigiu também a receita e, 

dois dias depois, rejeitou os documen-

tos, por considerar fraudulentas as as-

sinaturas do médico. A situação, segun-

do ele, o deixou constrangido por moti-

var comentários e zombarias dos cole- 

Soldador não será indenizado por 
empresa que recusou atestado 

Em São Paulo Carrefour é auditado para 
dar condições de trabalho ao SESMT 

http://www.norminha.net.br/Banners/bannerb.asp?IDBanner=9
http://www.stf.jus.br/
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/MS32751.pdf
http://allrecipes.com.br/receita/5563/torta-de-mirtilo.aspx?o_is=Hub_TopRecipe_1
http://www.folhadaregiao.com.br/
http://www.norminha.net.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARA TORNAR A VIDA MAIS LEVE 
 

   lá amigos leitores, nesta semana deixarei para vocês algumas práticas cientifi-

camente comprovadas e importantes que possam lhes auxiliar frente à rotina de 

vida, que às vezes nos exige estratégias diferenciadas para lidarmos, em prol de 

tornar sua vida mais leve e dinâmica. 

   1- AVALIE A SITUAÇÃO:  Um bom começo é determinar se suas inquietações po-

derão realmente ajudá-lo a encontrar soluções práticas para um problema. Se a res-

posta for “sim”, faça uma lista com medidas claras e práticas para resolver a ques-

tão, de preferência estabelecendo prazos. Se a respostas for “não”, use as técnicas 

a seguir. 

 

   2- ANOTE: Registre suas preocupações improdutivas durante o dia e reserve 

aproximadamente 15 minutos para se dedicar especificamente à reflexão sobre elas. 

Muita gente descobre que, no horário estipulado, elas simplesmente “deixaram de 

existir”. Assuntos aparentemente fundamentais que exigiam resposta imediata pare-

cem ter perdido a importância mais tarde. 

 

   3- NÃOBRIGUE COM AS INCERTEZAS: Os preocupados costumam ter dificuldades 

em aceitar que nunca poderão ter controle completo sobre sua vida. Alguns psicó-

logos comportamentais garantem que repetir baixinho uma preocupação por 20 

minutos (“nunca vou pegar no sono”, “posso perder o meu emprego”) reduz o medo 

que temos de que essa afirmação se concretize. A maioria das pessoas fica entediada 

e nem chega a completar o tempo – termina desviando a atenção para outras prio-

ridades. 

 

   4- INSISTA NA CONCENTRAÇÃO: Técnicas com base em ensinamentos budistas 

pregam viver o momento presente e experimentar todas as emoções, mesmo as ne-

gativas. Costumamos nos concentrar quando imersos em nossa música predileta ou 

numa conversa animada com os amigos. Uma forma eficaz de “permanecer” no pre-

sente é praticar a respiração profunda (que no caso indico a respiração diafragmática 

(assistam no youtube como fazer este tipo de respiração)), deixando assim o corpo 

relaxar e a tensão dos músculos desaparecer. 

 

   5- ENCARE A REALIDADE: O que acontece se um de seus receios se concretizar? 

Você sobreviveria à perda de um emprego ou do namoro? Relativizar a forma como 

você avalia os desapontamentos costuma diminuir – ou até atenuar – a sensação de 

fracasso. Também pode ser útil fazer uma lista de coisas pelas quais somos gratos 

em nossa vida. 

 

   6- OLHE O PASSADO: Examine as preocupações que o incomodaram e hoje não 

fazem mais sentido. Você tem dificuldade de se lembrar quais são? Provavelmente 

isso significa que aquelas preocupações nunca se tornaram realidade ou que você 

conseguiu lidar com elas e esquecê-las. Essa forma de pensar ajuda a redimensionar 

as inquietações atuais. 

 

Abraços 

Carina Medina – Neuropsicóloga 

www.centrodeterapiaaplicada.com.br 

Drª Carina Almeida Ramos Medina 
Psicóloga e Neuropsicóloga 

C.T.A - Centro de Terapia Aplicada - Fone:(18) 3406-2096 
www.centrodeterapiaaplicada.com.br  
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Grupo Rondon incrementa participação d cipeiros na vida prevencionista. 

Em Araçatuba, Supermercados Rondon tem 
investimento definido em ações prevencionistas 

 
 

 
 

 
 

 

durante as aulas. Dezenas de milhões 

pessoas buscam o conhecimento divul-

gado por ele, e não por imposição dos 

pais ou da escola. Estão ávidos por a-

prender, por ir além do que lhes foi 

apresentado na classe, por revisar ma-

térias em que têm dificuldade – con-

teúdos que às vezes nem fazem parte 

do currículo escolar. O que os atrai? 

São as abordagem simples sobre as-

suntos complexos, as lições rápidas, a 

paciência com que explica cada aspecto 

de determinada matéria? 

   "É engraçado porque investimos mui-

to em software, em mecânica de jogos 

e tudo o mais, mas se formos realmente 

à base de tudo, ao que deixa as pessoas 

animadas, ao porquê de se conectarem 

à Khan Academy, percebemos que ela 

faz os alunos sentirem que esses con-

ceitos que antes pareciam difíceis, que 

os faziam parecer estúpidos, são, na 

verdade, acessíveis. Eles veem que são 

capazes de aprender, e que isso é até 

divertido. Penso que todo ser humano, 

quando começa a sentir que consegue 

entender alguma coisa, que é capaz de 

dominar um assunto, começa a apro-

veitar aquilo. Acho que isso se aplica a 

matemática, a física ou a qualquer outra 

coisa", avaliou Salman. 

 
Khan Academy e a tecnologia 

nas escolas 

   O professor mais conhecido do mun-

do fala animado sobre o desafio de en-

sinar. Algo que, para ele, passou de um 

hobby para um projeto de vida. É com a 

mesma informalidade e abordagem 

simples daqueles primeiros vídeos que 

fez para ajudar os primos a tirarem me-

lhores notas que ele explica álgebra, 

probabilidade e termodinâmica para 

uma infinidade de alunos. Não é exa-

gero dizer que a academia de Sal ajudou 

a redefinir o papel da tecnologia na edu-

cação – mostrando como ensinamen-

tos feitos com o auxílio de recursos 

digitais conseguem atrair mais estu-

dantes e manter a atenção deles mesmo 

com temas de difícil assimilação. 

   "O acesso à tecnologia ainda é um 

ponto de interrogação para muitas es-

colas e muitas famílias. Creio que tem 

sido um ponto de interrogação porque 

as pessoas sempre disseram: 'por que 

temos que fazer isso? O que as crianças 

vão obter se você der a elas um com-

putador, um tablet para estudar? 

   Espero que nós tenhamos consegui-

do responder a essa pergunta: 'bem, a-

qui  está  o  recurso  para  estudantes 

todo o sistema da educação. Proposta 

que passa, em primeiro lugar, pelo pro-

fessor: pela forma de ensinar – mas en-

volve ainda a adequação de escolas às 

novas tecnologias, à mudança de há-

bitos dos alunos e à consequente ne-

cessidade de levar interatividade para a 

sala de aula. Assim, seria possível avan-

çar ainda mais: com maior integração 

aos estudantes, teria início o ensino 

personalizado em cada instituição de 

ensino. E essa realidade, acredita ele, 

está próxima. 

 
   Aquela aula expositiva, com alunos 

sentados em carteiras e um quadro ne-

gro à frente, com um professor pales-

trando em pé ao longo de uma hora e 

pouco espaço para a solução de dú-

vidas, é criticada por Salman Khan. As 

lições monótonas, com estudantes em 

um papel passivo e sem individua-

lidade, com mestres acostumados à 

mesma rotina em classe após classe, 

são também condenadas por ele – que 

ficou conhecido por lições virtuais rá-

pidas, mas profundas, e uma atraente 

informalidade na maneira de abordar 

temas de difícil assimilação. Quando 

têm dificuldade em aprender um certo 

tema, são essas aulas que os estu-

dantes procuram. Por que não garantir 

isso a eles dentro da escola? 

   "É precisar ocorrer uma mudança de 

mentalidade. Todos nós, quando fomos 

à escola – incluindo a maior parte dos 

professores –, sentamos na classe, há-

via uma carteira, um quadro-negro, e o 

professor dava uma palestra. Então fi-

cou programado nas nossas mentes 

que é este o papel do professor: chegar 

todo dia, fornecer algumas informa-

ções, talvez dar nota a alguns trabalhos, 

e no outro dia fornecer mais algumas 

informações, talvez dar nota a alguns 

trabalhos... e assim continuar", analisa 

Khan em entrevista ao Terra. "É uma 

mudança de mentalidade sair disso pa-

ra o que, acreditamos, é uma habilidade 

de mais valor: diagnosticar onde cada 

estudante está, intervir, levá-los a pro-

jetos mais ricos, a discussões mais ri-

cas, e utilizar ferramentas como a Khan 

Academy para facilitar isso." 
 

Aulas online: 'é divertido 
aprender' 

   Mesmo fora da sala de aula, Sal – co-

mo o professor costuma ser chamado – 

descobriu que muitos estudantes bus-

cam aprender mais, se aprofundar no 

conteúdo apresentado no colégio ou 

apenas revisar  o que não  entenderam  

princípio ao extremo, de acordo com a 

ONG Human Rights Watch, já que as 

mulheres ficam completamente despro-

tegidas. Depois de não conseguir blo-

quear a medida no Parlamento, ativistas 

planejam pressionar o presidente para 

que suspenda a nova lei. 

   "Vamos pedir ao presidente para não 

assinar a medida até que o artigo seja 

alterado, vamos colocar muita pressão 

sobre ele", disse Selay Ghaffar, diretora 

de uma organização de assistência hu-

manitária e defesa de mulheres e crian-

ças no país. 

   Em 2009, a pressão das organizações 

não governamentais conseguiu que o 

presidente alterasse a lei que dizia que 

o marido tinha direito a ter relações se-

xuais com a mulher sempre que quises-

se, não havendo violação em caso al-

gum. Porém, notam as mesmas ONG, 

Karzai (e o sistema legislativo) está ago-

ra muito mais conservador e no ano 

passado o Parlamento impediu a dis-

cussão de outra lei relativa às mulheres 

e à sua participação na vida social e po-

lítica, que previa a criação de quotas pa-

ra mulheres nos conselhos provinciais. 

Fonte: TERRA 

 
'É divertido aprender matemática e física', 

afirma fundador da Khan Academy 

   le não tem formação em pedago-

gia, não dá lições presenciais em esco-

las e, em suas aulas, trata de temas 

complexos – chatos, até – que normal-

mente são o terror dos estudantes: geo-

metria, aritmética, trigonometria. Nú-

meros, números e mais números. A for-

ma como Salman Khan apresenta esses 

problemas matemáticos (e de física, e 

outros tantos assuntos, especialmente 

na área de exatas), porém, é diferen-

ciada. Inovadora. Capaz de atrair mais 

de 300 milhões de alunos em lições on-

line que, de tão populares, hoje são tra-

duzidas para diversos idiomas – inclu-

sive o português. A contribuição do 

professor mais famoso da internet, no 

entanto, vai além das aulas. E muito 

além do ambiente virtual. 

   Fundador da Khan Academy, uma or-

ganização sem fins lucrativos que se 

dedica à elaboração de videoaulas di-

vulgadas gratuitamente na internet, es-

se matemático americano defende uma 

revolução no ensino. Uma mudança em  

   s Supermercados Rondon, que 

possuem três lojas em Araçatuba (SP) 

tem programação de investimentos es-

pecíficos para ações prevencionistas 

durante 2014. 

   O Grupo começou 2014 investindo na 

prevenção de acidente através de várias 

ações e treinamentos, buscando des-

pertar um prevencionista em cada um 

de seus colaboradores, assim buscan-

do qualidade de vida e melhores condi-

ções no trabalho. 

   Os trabalhos são desenvolvidos pelo 

SESMT da empresa, que unidos à CIPA 

já iniciaram várias atividades que estão 

motivando os colaboradores a pratica-

rem ações seguras, prevencionistas em 

busca de melhores condições de tra-

balho e bem estar. 

 

   Hoje, os Supermercados Rondon 

possui o SESMT – Coordenado pela En-

genheira de Segurança do Trabalho Ga-

briela Juliana Boscollo Heleno. Consta 

no seu quadro também a Médica do 

Trabalho Drª Linamar; Auxiliar de En-

fermagem Telma, os técnicos de segu-

rança do trabalho Cristiano Silva e Re-

ginaldo. 

   As ações foram iniciadas com o di-

mensionamento da CIPA, eleição e trei-

namento completo e o curso de for-

mação em segurança nos serviços com 

eletricidade, conforme define a NR-10. 

   Toda programação elaborada está 

voltada para o envolvimento de todos 

os colaboradores dos Supermercados 

Rondon, para que busquem medidas 

adequadas em prol da SST. 

aprenderem no próprio ritmo, fornecer 

dados aos professores para entende-

rem em que ponto os alunos estão e, 

depois disso, levar os estudantes ainda 

além do que o software consegue ir." 

   Formado em matemática, com mes-

trado em engenharia elétrica e ciência 

da computação pelo Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) – presen-

ça constante no topo de rankings in-

ternacionais que avaliam as melhores 

universidades do mundo –, a trajetória 

de Salman Khan pode servir de inspira-

ção para muitos, mas ele acredita que 

sua contribuição à educação deve ir 

mais longe: além de motivar, transfor-

mar. É a possibilidade de ensinar tanto 

filhos de milionários quanto crianças 

carentes, de ser o professor dos filhos 

de Bill Gates e de jovens da Mongólia 

que o motiva a continuar seu projeto. 
 

 
 

   "Mesmo nos primeiros dias, foi isso o 

que me motivou. Agora os números fi-

caram muito maiores, e é difícil para o 

cérebro processar, mas quando recebo 

uma carta quero fazer mais e mais. Na 

organização, temos reuniões em que 

avaliamos 'bem, neste mês tivemos 10 

milhões de novos usuários, no outro fo-

ram 7 milhões, então crescemos bas-

tante', mas esses são só números. De 

vez em quando recebemos um vídeo ou 

uma carta de um desses 10 milhões di-

zendo 'eu iria ser reprovado em tal ma-

téria' ou 'minha filha odiava matemática 

e agora ama'. Quando recebemos algo 

assim, lemos em frente a toda a com-

panhia porque nos ajuda a perceber que 

essas são pessoas de verdade, e que 

esse é um impacto real na vida delas. 

Até mesmo uma só pessoa que diga 

isso já faz tudo valer a pena." 
 

 
 

   O Ministério da Educação (MEC) con- 

firmou o novo valor do piso salarial dos 

professores, em janeiro: R$ 1.567,00. 

Este é o valor mínimo que prefeituras e 

Estados devem pagar aos professores 

com jornada de trabalho de 40 horas 

semanais. Praticamente dois salários 

mínimos vigente. 
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Escolas devem ensinar que é divertido aprender, afirma Salman Khan 
O fundador da Khan Academy defende o ensino personalizado e o uso da tecnologia para transformar as salas de aula do mundo nos próximos 10 anos 

 

   ahar Gul é uma afegã que foi forçada 

a casar com um homem mais velho. De-

pois de ser acorrentada numa caverna, 

passou fome e foi chicoteada porque se 

recusou a trabalhar para a família do 

marido como prostituta. Mas, de acor-

do com uma lei aprovada pelo Parla-

mento do Afeganistão, nem o marido 

nem os sogros serão punidos porque 

Sahar não pode testemunhar contra 

eles. A pequena mas significativa mu-

dança no código penal, que precisa ser 

assinada pelo presidente Hamid Karzai, 

proíbe que parentes e a própria vítima 

possam depor contra um acusado. 

   Na prática, agrava a vulnerabilidade 

das mulheres num país onde os abusos 

domésticos são constantes, muitos ca-

samentos são forçados e onde as mor-

tes por honra são socialmente aceitas. 

"O que está a acontecendo é grotesco", 

disse à BBC Manizha Naderi, diretora do 

grupo Women for Afghan Women, or-

ganização que defende os direitos hu-

manos das mulheres afegãs. 

   A lei altera uma seção do Código Civil 

que proíbe o testemunho das mulheres, 

das crianças, dos médicos e dos advo-

gados de defesa envolvidos na queixa 

ou no caso contra o acusado. Assim, 

nem uma mulher espancada ou muti-

lada pelo marido, pai, irmão ou sogro, 

nem o médico que a assistiu poderão 

testemunhar contra o marido, pai, ir-

mão ou sogro. 

   "Os assassinatos de honra, que são 

cometidos por pais e irmãos que não 

aceitam o comportamento das mulhe-

res, vão ficar sem punição. Os casa-

mentos forçados e a venda ou troca de 

filhas para resolver disputas ou pagar 

dívidas também deixam de estar ao 

alcance da lei num país onde a Justiça 

para este tipo de crimes já é rara", la-

menta Naderi. 

Ativistas pressionarão 

   Em muitos países do mundo a lei im-

pede um dos elementos do casal de 

prestar testemunho contra o outro. Mas 

os legisladores  afegãos  levaram  esse 

Nova lei afegã silencia mulheres em 
casos de violência conjugal 

http://www.centrodeterapiaaplicada.com.br/
http://www.centrodeterapiaaplicada.com.br/
http://www.norminha.net.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basta de 
Violência! Eu 
Quero Paz! 

 

   o dia 30 de Janeiro, é comemorado 

o Dia da Não Violência. Entretanto, a paz 

que todos nós buscamos, parece estar 

se distanciando e se tornando utopia.  

   Thomas Hobbes descreve bem a na-

tureza do homem, onde para Hobbes o 

homem é ambicioso, institivo e egoísta. 

Por isso, entendo que a natureza do ho-

mem descrita por Hobbes leva o ho-

mem a promover a guerra, a violência 

de todos os tipos, e por motivos cada 

vez mais fúteis.  

   Hobbes era um contratualista, e acre-

ditava que apenas um contrato, um a-

cordo coletivo faria o homem evoluir, 

surgindo então o Estado, que para Hob-

bes o Estado representava um monstro 

cheio de tentáculos chamado "Leviatã", 

contendo várias normas, com o objeti-

vo de controlar desejos e conflitos. 

   O "homem é lobo do homem" como 

define Hobbes,mas estamos evoluindo, 

e conseguimos desenvolver as relações 

sócio-políticas como Hobbes descreve 

no Leviatã, pois fazemos contratos so-

ciais o tempo todo.  

   Para mim, o Estado é apenas uma fa-

chada para nos diferir dos outros ani-

mais, mas no fundo, somos "farinha do 

mesmo saco evolutivo", somos ani-

mais, os lobos de nós mesmos.  

   Estamos evoluindo, mas sabemos 

que é explicita a vontade de termos es-

perança e uma sociedade mais justa, to-

davia percebemos que o contrato social 

que vivemos é cheio de controvérsias e 

limitações, e com certeza viveremos es-

te até o fim de nossas vidas, este sem-

pre terá sentido desde a época de Hob-

bes, onde viveremos sempre em confli-

to e atrás de esperança.  

   Segundo Thomas Hobbes, o "homem 

é lobo do homem", onde ele quer alegar 

que o homem sempre terá diferenças e 

viverá sempre em conflitos, onde os 

tentáculos do monstro Leviatã (Estado), 

não alcançam em todos os lugares, e 

não conseguem tocar os intocáveis, 

pois o Estado é falho e está mergulhado 

na corrupção. 

 

 
 

   Percebo, que com tanta corrupção, 

com tantos conflitos, com tantas dispu-

tas mesquinhas, estamos fadados a vi-

ver na lama e no caos, e infelizmente a 

paz que todos nós almejamos, está dan-

do lugar a uma violência terrível, que se 

propaga na velocidade da luz, onde as 

pessoas consumidas pela ganância, es-

tão travando uma luta de "todos contra 

todos" como define Hobbes, e como 

resultado disso, as pessoas estão se 

afogando no próprio sangue.  

   Então, com tanta guerra, com tantos 

conflitos, com tantas disputas mesqui-

nhas, com tanta apologia e manifesta-

ções ao ódio, com tanta ausência de 

paz.... Temos que dizer: BASTA DE 

VIOLÊNCIA! EU QUERO PAZ! 
Por Gamaliel Gonzaga 

Norminha - DESDE 2009 - ANO 06 - Nº 244 - 06/02/2014 - Página 07 

 

4 dicas simples para ter mais 
foco no trabalho 

   ente que você está pouco produtivo e que seu emprego corre riscos por isso? 

Confira algumas dicas simples para ter mais foco no trabalho e mude essa situação 
Crédito: Shutterstock.com 

 
Uma das principais causas da falta de foco é não ter descansado o suficiente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

A Logística e a NR-04 
 

   tualmente a deficiência logística do Brasil está em evidência devido à Copa do Mun-

do, a qual está sendo o estopim para a grande revolução logística que está acontecendo 

gradativamente. Dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina 

do trabalho, selecionei apenas os que correspondem ao grau de risco quatro do quadro 

um. Onde evidência a relação da classificação nacional de atividades econômicas em cor-

respondência ao grau de risco para fins de dimensionamento do SESMT (Serviço Espe-

cializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho). 

   A relação do CNAE, do Grau de Risco 4 selecionadas foram: 

   1. 02.20-9 Produção florestal - florestas nativas; 

   2. 05.00-3 Extração de carvão mineral; 

   3. 06.00-0 Extração de petróleo e gás natural; 

   4. 07.10-3 Extração de minério de ferro; 

   5. 07.21-9 Extração de minério de alumínio; 

   6. 07.22-7 Extração de minério de estanho; 

   7. 07.23-5 Extração de minério de manganês; 

   8. 07.24-3 Extração de minério de metais preciosos;  

   9. 07.25-1 Extração de minerais radioativos;  

   10. 07.29-4 Extração de minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente; 

   11. 08.10-0 Extração de pedra, areia e argila; 

   12. 08.91-6 Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos 

químicos; 

   13. 08.92-4 Extração e refino de sal marinho e sal-gema; 

   14. 08.93-2 Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas); 

   15. 08.99-1 Extração de minerais não-metálicos não especificados anteriormente; 

   16. 09.10-6 Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural; 

   17. 09.90-4 Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e gás natural; 

   18. 20.92-4 Fabricação de explosivos; 

   19. 23.20-6 Fabricação de cimento; 

   20. 23.30-3 Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais 

semelhantes; 

   21. 23.41-9 Fabricação de produtos cerâmicos refratários; 

   22. 23.49-4 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anterior-

mente; 

   23. 23.92-3 Fabricação de cal e gesso; 

   24. 24.11-3 Produção de ferro-gusa; 

   25. 24.12-1 Produção de ferroligas; 

   26. 24.21-1 Produção de semiacabados de aço; 

   27. 24.22-9 Produção de laminados planos de aço; 

   28. 24.23-7 Produção de laminados longos de aço; 

   29. 24.24-5 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço; 

   30. 24.31-8 Produção de tubos de aço com costura; 

   31. 24.39-3 Produção de outros tubos de ferro e aço; 

   32. 24.41-5 Metalurgia do alumínio e suas ligas; 

   33. 24.42-3 Metalurgia dos metais preciosos; 

   34. 24.43-1 Metalurgia do cobre; 

   35. 24.49-1 Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente; 

   36. 24.51-2 Fundição de ferro e aço; 

   37. 24.52-1 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas; 

   38. 25.11-0 Fabricação de estruturas metálicas; 

   39. 25.31-4 Produção de forjados de aço e de metais não-ferrosos e suas ligas; 

   40. 25.32-2 Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó; 

   41. 25.39-0 Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais; 

   42. 25.50-1 Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e munições; 

   43. 25.92-6 Fabricação de produtos de trefilados de metal; 

   44. 42.11-1 Construção de rodovias e ferrovias; 

   45. 42.12-0 Construção de obras-de-arte especiais; 

   46. 42.21-9 Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações; 

   47. 42.22-7 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 

correlatas; 

   48. 42.23-5 Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; 

   49. 42.91-0 Obras portuárias, marítimas e fluviais; 

   50. 42.92-8 Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas; 

   51. 43.11-8 Demolição e preparação de canteiros de obras; 

   52. 43.12-6 Perfurações e sondagens; 

   53. 43.91-6 Obras de fundações. 
 

   São 14 extrações, 10 produções ou fabricações, 02 atividades e apoio, 04 construções, 

03 obras, 04 metalurgias, dentre montagem, demolição e perfuração. Todas estas ativi-

dades de altíssimo risco exigem uma logística avançada para que aconteçam correta-

mente, ou mesmo simplesmente aconteçam. Pois mesmo que não aconteçam correta-

mente, demanda um grande conhecimento em logística para sua realização. 

   As extrações carecem de um grande aparato logístico, tanto material quanto humano. 

Os locais onde acontecem extrações minerais, de pedras preciosas, de gás natural ou pe-

tróleo são verdadeiros campos de concentrações logísticos com ciclos intermitentes e jor-

nadas intermináveis. Apesar desta equiparação de guerrilha, o resultado de todo esse apa-

rato é delicadamente sensível em termos de produto final. Verdadeiras obras de arte resul-

tam de um grau de risco e níveis logísticos tão elevados. 

   Produções ou fabricações são plantas de transformação da matéria-prima em produto 

acabado, como se fossem “caixas mágicas” onde entra algo extraído da natureza e saí o 

fruto da imaginação humana com inspiração divina. 

   Atividades de apoio são essências para assegurar o bom funcionamento das atividades 

principais, dando todo o suporte necessário para que ocorram sem que haja grandes para-

das ou frenagens bruscas na linha de produção do ciclo logístico. 

   Nas Construções e Obras é onde a logística se supera para viabilizar a materialização de 

uma ideia ou necessidade de uma determinada população, seja ela humana ou não. Pois 

grandes construções e obras foram e serão realizadas em prol da tríade harmonia entre o 

meio ambiente (flora e fauna), a Terra e a humanidade. Sejam elas para proteger, para or-

namentar ou qualquer outra utilidade, toda obra ou construção merece o devido respaldo 

logístico para que aconteça de forma harmoniosa. 

   As Metalurgias e as Montagem se completam no ramo automotivo, linha branca, ferro-

vias, setor aéreo, marítimo e outros modais de transporte e armazenagem. Necessitando 

de uma ótima logística para disponibilizar aparatos logísticos ao mercado. Por exemplo, 

no caso de algumas montadoras de automóveis, que recebem peças para montagem dos 

automóveis no momento certo que eles vão para a linha de produção. E neste caso é 

necessário uma logística muito minuciosa com os detalhes específicos.  

   Até mesmo nas demolições e nas perfurações, quando seria para “destruir” e não para 

“construir”, precisa-se de uma logística muito mais apurada ainda. Pois a “destruição” 

que será feita deve ter um efeito exato e limitado, para que não atinja outros alvos que não 

necessitem ser destruídos. E nesse ponto, apenas a logística executado por profissionais 

pode suprir esta demanda. Inclusive com planos de apoio, caso algo fuja ao controle 

repentinamente. 

   Todas as atividades precisam de suprimentos, produção, armazenagem e distribuição. 

Porém a parte mais tensa do ciclo logístico está na produção destas atividades. Produção 

profissional com base logística em aspectos produtivos. Ou seja, são 53 atividades do 

grupo de risco quatro que deve ter uma logística avança para que se realize. E a partir da 

sua realização as devidas precauções também devem ser tomadas, através da assistência 

dos profissionais de segurança do trabalho. Eis a parceria de sucesso! 

Portanto, mais uma NR totalmente ligada à Logística. Será que a NR-05 também está 

ligada? Veremos. 

Uma ótima semana para todos, buscando sempre a excelência. 
 

Ramires Salsiano - Consultor Empresarial, Mercadólogo, Especialista em 
Logística, Escritor, Colunista - www.admkt-log.com    
Facebook:https://www.facebook.com/pages/ADMKT-LOG/225225210960842    
Twitter: ramiresadm - Linked In: Ramires Salsiano 

   Sentir que seu trabalho está sendo 

prejudicado por falta de foco é algo co-

mum. Isso afeta a produtividade e faz 

com que você passe uma imagem de 

ineficiência aos seus colegas e ao seu 

chefe. Por isso, é importante que você 

saiba algumas atitudes simples que aju-

darão a reverter essa situação. 

   Confira dicas simples para ter mais 

foco no trabalho: 
  

1. Trabalhe com uma atividade 
por vez 

   Ser multitarefa pode parecer uma ca-

racterística positiva, já que você conse-

gue concluir mais projetos em menos 

tempo. Porém, isso causa distração e 

pode comprometer a qualidade de seu 

trabalho. Por isso, mantenha foco em 

apenas uma atividade por vez. 

2. Elimine distrações 

   Procure eliminar qualquer tipo de coi-

sa que desvie sua atenção do foco prin-

cipal, como notificações de e-mail, ce-

lular e até alguns sites. Dessa maneira, 

você se preocupa apenas com as prio-

ridades do trabalho e consegue ser 

muito mais produtivo. 
  

3. Descanse 

   Uma das principais causas da falta de 

foco é não ter descansado o suficiente. 

Se você tem dormido por poucas horas 

ou está estressado por estar sobrecar-

regado com atividades, procure resol-

ver esse problema. Dormir pela quanti-

dade de horas adequada e dividir suas 

tarefas fará com que você esteja mais 

atento durante o expediente. 
Fonte: Universia Brasil 

Mulher morre 
estrangulada por 
cachecol preso 

em escada 
rolante no 

Canadá 
   ma mulher morreu estrangulada 

no último dia 30 de janeiro em Mon-

treal, no Canadá, depois que seu cache-

col ficou preso em uma escada rolante 

do metrô da cidade. 

   Um porta-voz da polícia de Montreal 

disse que o incidente aconteceu por 

volta das 9h15 (horário local, 12h15 em 

Brasília) e que a mulher, de cerca de 30 

anos, morreu na hora. 

   A polícia assinalou que o cachecol da 

vítima ficou preso na escada rolante de 

uma entrada sem supervisão do metrô 

de Montreal. Quando a mulher tentou 

soltar seu cachecol, seu cabelo também 

ficou preso pela escada rolante. 

   Um testemunha alertou o pessoal do 

metrô de Montreal sobre o incidente 

mas quando a polícia chegou, a vítima 

tinha sofrido uma parada cardíaca e os 

serviços de emergência não consegui-

ram reanimá-la. 
(foto: reprodução/instagram) 

 
Flávia Alessandra grava cena com Gio-

vanna Antonelli em escada rolante. Ce-

na representa os múltiplos acidentes 

que ocorrem neste equipamento. 

Fonte G1 Sorocaba/Jundiaí 

   uando Lucélia Cristina Paes, de 26 

anos, começou a usar internet, há cerca 

de seis anos, não imaginava as propor-

ções que a nova ferramenta tomaria em 

sua vida. Inicialmente, ela se conectava 

à rede somente no período da manhã, 

quando entrava em salas de bate-papos 

e em redes sociais. O tempo de conexão 

aumentou cada vez mais e o hábito vi-

rou doença. Hoje, a rede social de Luclia 

está limitada e seus bate-papos se resu-

mem a conversas com médicos e psi-

cólogos da clínica de reabilitação onde 

a jovem está internada para tratar o ví-

cio, em Araçoiaba da Serra (SP). A do-

ença fez a mulher perder o emprego, o 

marido e a saúde: Lucélia conta que foi 

internada com 33 quilos a menos do 

que tinha antes de se viciar na internet. 

   Da pesquisa para o vício 

   "Eu usava a internet para pesquisa e 

entrava em bate-papos, isso desde a 

época do Orkut. Mas, de um ano para 

cá, fui transformando o dia de 24 horas 

em 36, porque não conseguia mais me 

desconectar. Ficava a madrugada toda 

conversando com os meus amigos. 

Deixava de levar os meus dois filhos na 

escola para poder ficar na internet", 

conta a jovem, que é mãe de uma me-

nina de seis anos e um menino, de dois. 

   Perdeu o Marido 

   Lucélia diz que o marido, cansado de 

'disputar' sua atenção com a internet e 

de sentir ciúmes com as conversas dela 

em salas de bate-papo – que geraram 

várias brigas – acabou pedindo o divór-

cio. "A partir daí o meu vício só aumen-

tou, não conseguia parar de acessar a 

internet. Meu computador quebrou e eu 

comprei um celular, para poder ficar 

on-line de qualquer lugar", relembra. 

   Desde então, Lucélia passou a trocar 

o dia pela noite e até esquecia de comer. 

Ela trabalhava pensando na hora do in-

tervalo, em que poderia pegar o celular 

que ficava guardado no armário da em-

presa. "Em vez de comer, eu ficava co-

nectada. 

   Internação 

   A internação de Lucélia na clínica em 

Araçoiaba da Serra, onde está há quase 

um mês, surgiu a partir de um pedido 

da mãe, que entrou em contato com a 

diretoria do local e pediu uma vaga para 

a filha. "Eu aceitei que precisava de aju-

da quando vi o quanto estava gastando 

com a conta dos meu celulares. Teve 

mês que eu paguei mais de R$ 300 em 

uma linha e eu tinha três chips dife-

rentes. Então, quis me tratar", conta. 

   Hábito que vira doença 

   De acordo com a psicóloga da clínica 

onde Lucélia está internada, Eliete de 

Faria, o caso de dependência em inter-

net é a primeira internação no local.Mas 

o tratamento é o mesmo do vício em en- 

torpecentes ou álcool. "A ideia é resso-

cializar ela na sociedade, pois a depen-

dência a fez se afastar do mundo real e 

se fechar no mundo virtual." 

   Durante o tratamento, previsto para 

durar três meses, ela vai participar de 

encontros em grupo e ter sessões se-

manais com a psicóloga. O contato com 

o mundo virtual está totalmente descar-

tado. "Ela precisa desenvolver o auto-

controle para retornar a vida normal. 

Porque, lá fora, é quase impossível ela 

não ter contato com internet. Ela pode 

arrumar um trabalho que a obrigue a se 

conectar, mas ela precisa colocar limi-

tes nisso", explica Eliete. 

Como saber se você é 
dependente da internet 

 

 
Por Gisele Meter 
http://www.administradores.com.br   

   Devemos à tecnologia grande parte 

da agilização de processos em nossa vi-

da. Encurtamos distâncias e resolve-

mos problemas de forma que antes já-

mais poderíamos imaginar. Nos últimos 

anos, presenciamos uma revolução ain-

da maior com a chegada dos smart-

phones. É fato que a internet nos ajuda 

a resolver questões as quais poderia-

mos levar o triplo do tempo ou até mais 

do que isso se fizéssemos de maneira 

real, como pagar uma fatura bancária, 

por exemplo. 

   Estima-se que hoje no Brasil, 10% da 

população possam ser considerados 

“dependentes virtuais” e grande parte 

deste número se deve ao advento dos 

smartphones que oferecem acesso fácil 

à rede, a qualquer hora e em qualquer 

lugar, aumentando ainda mais a possi-

bilidade que este vício se estabeleça. 

   Sinais de dependência: 

   Alteração de humor; Pensamento fixo 

em estar conectado; Deixar de fazer ou-

tras atividades para permanecer na in-

ternet; Perder o controle do tempo em 

que passa “online”; Ouvir de amigos e 

familiares que você passa mais tempo 

na internet do que com as pessoas. 

   Se você já deixou alguém falando so-

zinho durante um jantar para dar uma 

espiadinha nas redes sociais, preferiu 

responder e-mails em vez de ter uma 

boa conversa com seu filho ou ouvir co-

mentários do tipo “nossa você está 

sempre conectado” ou “chega de inter-

net”, cuidado! Você pode estar corren-

do o risco de entrar em uma dependên-

cia virtual. 

Direitos reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. – 07843347 – Página 07 - Norminha 2014 05 anos 

 

Mulher tenta tratar vício em internet 
após perder marido, emprego e peso 

Tratamento está previsto para durar três meses. 

http://www.admkt-log.com/
http://www.administradores.com.br/
http://www.norminha.net.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conheça as profissões 'mais 
ameaçadas' pela tecnologia 

Pesquisadores estimam que haja risco elevado de perda de vagas 
em 47% das atividades nas próximas duas décadas 

 
Atualmente, a internet e os softwares têm invadido cada vez mais o mercado de trabalho, 

com consequentes diferenciais na demanda por profissionais. 

Norminha - DESDE 2009 - ANO 06 - Nº 244 - 06/02/2014 - Página 08 

 
Desvio de função: 

servidores batem 
à porta do 

Judiciário para 
pedir diferenças 

salariais 
    edital de abertura do concurso pú-

blico, que é considerado a lei do cer-

tame, descreve a habilitação exigida pa-

ra o exercício dos cargos e as atri-

buições correspondentes. Contudo, 

nem sempre o aprovado é designado 

para exercer as atividades legalmente 

previstas para o cargo que assumiu. 

Nessas hipóteses, fica configurado o 

desvio de função. 

   De acordo com o ministro Mauro 

Campbell Marques, da Segunda Turma 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

apenas em circunstâncias excepcionais 

previstas em lei poderá o servidor pú-

blico desempenhar atividade diversa 

daquela pertinente ao seu cargo. 

   Conforme lição de José Maria Pinhei-

ro Madeira, embora a movimentação de 

servidor esteja inserida no âmbito do 

juízo de conveniência e oportunidade da 

administração pública, é certo que os 

direitos e deveres são aqueles inerentes 

ao cargo para o qual foi investido (Ser-

vidor Público na Atualidade). 

   Para o autor, é inadmissível que o ser-

vidor exerça atribuições de um cargo 

tendo sido nomeado para outro, mês-

mo levando-se em conta o número in-

suficiente de agentes públicos. Segun-

do ele, o servidor tem o direito de exer-

cer as funções pertinentes ao cargo que 

ocupa, devendo a ilegalidade ser corri-

gida pelo Poder Judiciário, se acionado. 

   Diante de tantos casos que chegam 

ao Poder Judiciário, em abril de 2009, o 

STJ editou a Súmula 378: Reconhecido 

o desvio de função, o servidor faz jus às 

diferenças salariais decorrentes. A par-

tir de então, esse entendimento tem si-

do aplicado por diversos juízos e tribu-

nais. 
 

Retorno 
 

   Mas nem sempre as ações ajuizadas 

dizem respeito à questão financeira. Em 

agosto de 2013, a Quarta Turma julgou 

o caso de um servidor do Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJSP) que dese-

java simplesmente exercer as atribui-

ções pertinentes ao cargo para o qual 

foi nomeado (RMS 37.248). 

   Ele foi aprovado para escrevente téc-

nico judiciário em 1988, contudo, exer-

cia a função de contador judicial à qual 

foi designado por meio de uma portaria 

no mesmo ano em que tomou posse 

havia mais de 20 anos. 

   Antes de entrar na Justiça, tentou re-

tornar ao cargo de origem pela via ad-

ministrativa, sem sucesso. O mandado 

de segurança impetrado também foi de-

negado pelo TJSP. Aquele tribunal con-

siderou que a designação do agente pú-

blico para o cargo de contador judicial 

não foi ilegal, nem mesmo violou direito 

líquido e certo. 

   Em seu entendimento, o provimento 

foi fundamentado pelo interesse públi-

co, já que o servidor tinha adquirido 

muita experiência no cargo, e pelo fato 

de não haver outra pessoa para exercer 

aquela função sem prejuízo da quali-

dade do serviço. 
 

Remuneração inferior 
 

   No recurso para o STJ, o servidor ar-

gumentou que, além de não ter for-

mação em contabilidade, recebia remu-

neração inferior à de contador judicial, 

o que, segundo ele, viola os princípios 

da legalidade, da moralidade e da dis-

cricionariedade. 

   Com base no princípio da legalidade, 

o ministro Mauro Campbell, relator do 

recurso, afirmou que o administrador 

deve agir de acordo com o que estiver 

expresso em lei, devendo designar cada 

servidor para exercer as atividades que 

correspondam àquelas legalmente pre-

vistas. 

   Quanto ao caso específico, ele consi-

derou que, apesar do número insufici-

ente de servidores na contadoria judi-

cial, não é admissível que o escrevente 

técnico judiciário exerça atribuições de 

um cargo, tendo sido nomeado para ou-

tro. Em decisão unânime, a Turma de-

terminou o retorno do servidor ao cargo 

de origem. 
 
Publicado por Superior Tribunal de Justiça 

    

   Quer saber mais sobre o assunto? 

Clique AQUI. 

10 atitudes que atrasam a sua carreira 
Negatividade e falta de compromisso são atitudes que colocam limites na sua 

carreira. Confira 10 atitudes que devem ser evitadas no trabalho 

 
Nada destrói uma carreira mais fácil do que perder compromissos. Crédito: Shutterstock.com 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   argos nas áreas de educação, saú-

de, arte, mídia, gestão, negócios e fi-

nanças são os que têm maior probabili-

dade de sobreviver aos avanços na tec-

nologia, aponta estudo da Universidade 

de Oxford. 

   A crescente informatização, porém, 

continuará a eliminar profissões, princi-

palmente aquelas que não exigem habi-

lidades criativas, sociais e percepção 

espacial mais sofisticada. São ativida-

des em áreas como vendas, produção 

industrial, suporte administrativo, 

transporte e construção civil. 

   Os pesquisadores Carl Benedikt Frey, 

do Departamento de Filosofia, e Michael 

A. Osborne, do Departamento de En-

genharia, analisaram 702 profissões - 

retiradas de uma classificação america-

na - segundo a probabilidade de perdas 

de postos de trabalho devido aos a-

vanços tecnológicos. 

   Aplicando fórmulas estatísticas, eles 

deram notas entre 0 e 1 para essas 

profissões - quanto maior a classifica-

ção, maior o risco de desaparecimento. 

A fórmula aplicada levou em conta o 

quanto essas atividades demandam 

criatividade, interação social, percepção 

espacial e atividades manuais comple-

xas. 

   São habilidades que ainda não foram 

incorporadas por computadores e tal-

vez nunca sejam. O atual estágio tecno-

lógico não indica que isso seja possível 

nas próximas duas décadas, observam 

os pesquisadores. "Profissões que exi-

gem habilidades criativas e sociais es-

tão imunes à informatização", disse Os-

borne, em entrevista à BBC Brasil. 

   O artigo que apresenta a pesquisa ex-

plica que a criatividade depende de va-

lores humanos que variam muito no 

tempo e em diferentes culturas, o que 

torna difícil reproduzi-los em uma má-

quina. 
 

Avanço das máquinas 
 

   Já as habilidades sociais que não po-

dem, ao menos por enquanto, ser infor-

matizadas incluem a capacidade de per-

ceber a reação das pessoas e entender 

suas causas, de negociar, reconciliar e 

persuadir, e de cuidar dos outros, dan-

do suporte emocional e médico. 

   A limitação atual de computadores e 

robôs de lidar com formas e espaços 

não padronizados reduz também as 

possibilidades de substituição de algu-

mas funções, notam os pesquisadores. 

Fonte e foto: http://jornalpequeno.com.br  

 
 

   a tarde do último domingo, 02 

de fevereiro, três mortes acidentais a-

balaram a população do município de 

Maracaçumé (MA), aonde os morado-

res conhecidos como Michel, Ronivon 

e João vieram a óbito em um acidente 

de trabalho. 

   De acordo com as informações os 

três homens trabalhavam na limpeza de 

um tanque de combustível do posto de 

gasolina da empresa Total quando mor-

reram asfixiados no recipiente. 

   Segundo relatos; uma das vítimas 

desceu no tanque para limpar quando 

desmaiou. As outras duas vítimas mor-

reram quando sem proteção nenhuma  

   Outros avanços tecnológicos, porém, 

têm permitido substituir mais ativida-

des humanas por máquinas, detalha o 

estudo. Antes, a mecanização estava 

restrita a atividades manuais mais pa-

dronizadas. O desenvolvimento de sen-

sores cada vez mais modernos e o au-

mento da capacidade de armazenamen-

to e processamento de dados estão per-

mitindo, no entanto, que mesmo ativi-

dades menos "ensaiadas" possam ser 

executadas por máquinas. 

   É o caso por exemplo do carro autô-

nomo desenvolvido pelo Google, que é 

conduzido por seu próprio sistema, 

prescindindo do motorista. Esses avan-

ços tecnológicos também vêm permi-

tindo mecanizar atividades cognitivas, 

notam os pesquisadores. Oncologistas 

do Memorial Sloan-Kettering Cancer 

Center, em Nova York, já usam tecno-

logia da IBM para fazer diagnósticos. 

   Escritórios de advocacia também u-

sam softwares para fazer pesquisas em 

leis e decisões judiciais antes dos jul-

gamentos, o que reduz a necessidade 

de pessoal, embora não ponha em risco 

a existência da profissão que exige, por 

exemplo, a capacidade de persuadir. 
 

Mais qualificação 
 

   Os trabalhos mais ameaçados com a 

contínua evolução tecnológica são tra-

balhos de baixa qualificação. Entre eles 

estão o telemarketing, caixas, e correto-

res de imóveis. No caso da construção 

civil, por exemplo, os pesquisadores de 

Oxford acreditam que o aumento do 

uso de partes pré-fabricadas vai elimi-

nar algumas etapas do processo. 

   O principal desafio para evitar o au-

mento do desemprego com a perda 

dessas vagas, portanto, é o investimen-

to na educação para desenvolver as há-

bilidades criativas e sociais das pes-

soas, diz Osborne. 

   O estudo se baseou em 702 profis-

sões categorizadas pelo Departamento 

de Trabalho dos Estados Unidos. Em-

bora os pesquisadores não calculem 

quantos postos devem ser fechados, 

eles estimam que haja risco elevado de 

perda de vagas em 47% das atividades 

americanas nas próximas duas déca-

das. 

   Para Osborne, essa é uma tendência 

mundial, mas que deve ser mais lenta 

nos países pobres, onde a mão de obra 

é mais barata e há menos recursos para 

investimentos em informatização. 

   onfira a lista 10 atitudes que podem 

colocar um limite na sua carreira: 

  

1. Falta de percepção 

   É preciso ter uma noção de como as 

coisas funcionam dentro da empresa. 

Essa falta de percepção pode indicar 

que você não está familiarizado com os 

processos da empresa e não demons-

trou interesse em inteirar-se. 

  

2. Confundir ações com 

resultados 

   Uma empresa não paga os funciona-

rios para simplesmente aparecerem no 

serviço. É preciso mostrar resultados. 

  

3. Faltar muito ao trabalho 

   A empresa não depende exclusiva-

mente de você para funcionar. Faltar 

muito demonstra desinteresse e os ges-

tores vão correr atrás de responsabili-

dade para te substituir. 

  

4. Não admitir que você errou 

   Humildade é um pré-requisito para 

ser contratado. Não admitir que come-

teu um erro mostra que você está dis-

posto a cometê-lo novamente. 

 

5. Usar o computador 
inapropriadamente 

   O computador da empresa não foi fei-

to para fazer compras ou checar a pági-

na do Facebook. Isso é gastar os recur-

sos da companhia de maneira inapro-

priada. Então, deixe para utilizar a inter-

net para o lado pessoal quando chegar 

em casa. 

6. Não se encaixar no perfil da 
empresa 

   Existem empresas que não serão fei-

tas para o seu perfil, e não conseguir se 

ajustar e persistir no emprego pode ser 

um erro. É preciso ser inteligente o sufi-

ciente para perceber isso antes que es-

trague a sua carreira. 

  

7. Perder compromissos 

   Nada destrói uma carreira mais fácil 

do que perder compromissos, pois isso 

mostra desinteresse e falta de respon-

sabilidade. 

  

8. Ego muito inflado 

   Como já foi citada, a humildade é um 

fator gigante na hora de manter o seu 

emprego. É necessário que você saiba 

o seu lugar na empresa, e não pense 

que o seu chefe te deve só por você es-

tar presente no serviço. 
  

9. Não ter a mente aberta 

   Em pleno século 21, pessoas que não 

conseguem ser criativas e abertas a op-

ções são descartáveis para o mercado 

de trabalho. 
  

10. Falar mal do seu chefe, da 

empresa ou de alguém 
importante 

   Você deve medir tudo o que você fala 

dentro do seu ambiente de trabalho, 

sempre supondo que aquilo que você 

diz pode ser utilizado contra você. Falar 

mal dos seus superiores ou do local 

onde trabalha pode ser perigoso, além 

de antiético. 
Autor: Universia Brasil 

tentaram resgatar a primeira vítima. 

   Ainda segundo informações as três 

vítimas eram da cidade de Governador 

Nunes Freire e apenas realizavam o 

serviço no posto. 

 

 
Trabalhadores morrem por não uso 

adequado de EPI e por falta de fiscalização 
mais rigoroso. 

 

   Infelizmente vários acidentes seme-

lhante estão acontecendo devido a não 

aplicação das regras e medidas preven-

tivas no trabalho em espaço confinado. 

   A fiscalização desses serviços precisa 

ser mais rigorosa e os responsáveis 

precisam ser punidos. A responsabi-

lidade está naquele que contratou os 

serviços e naquele que presta o serviço. 

Foto: Jornal do Brasil/Arquivo / Reprodução 

 
Vítimas do incêndio foram resgatadas pela 

escada do Corpo de Bombeiros 

    incêndio do edifício Joelma, no 

centro de São Paulo, completou 40 

anos no último dia 1º. O maior incêndio 

da história de São Paulo deixou 191 

mortos, mais de 300 feridos e uma 

ferida na metrópole que passou a olhar 

com mais atenção para a segurança em 

edifícios em caso de incêndios. 

   Tudo começou com um curto-circuito 

em um aparelho de ar-condicionado lo-

calizado no 12º andar do prédio, por 

volta das 9h do dia 1º de fevereiro de 

1974. Em poucos minutos, os materiais 

inflamáveis do prédio provocaram a 

propagação imediata das chamas, atin-

gindo os demais andares, até o topo do 

edifício. 

   As escadas de emergência, no centro 

do prédio, logo ficaram intransitáveis 

por causa da fumaça e das chamas que 

tomaram conta de praticamente todo o 

edifício. O que se viu nas horas se-

guintes parecia uma operação de guer-

ra. 

 
    

   O episódio causou um grande impac-

to na cidade, tanto que em pouco tem-

po, a administração municipal propôs 

uma mudança radical na fiscalização 

dos prédios em construção. A partir de 

então, São Paulo teria uma regulação 

mais detalhada sobre a prevenção de 

tragédias como a que assolou o Joelma. 
 

Mistério 
 

   A morte de quase 200 pessoas de for-

ma tão violenta também fez aparecer 

lendas urbanas e histórias sobrenatu-

rais envolvendo os espíritos das pes-

soas que morreram no incêndio. A his-

tória do terreno do Edifício Joelma já é 

carregada de muitos mistérios, desde o 

século XVIII, quando escravos suposta-

mente seriam castigados e mortos no 

local. 

 
O prédio ainda é um importante centro 

comercial no centro de São Paulo 

   Mais tarde, em 1948, após uma sério 

de mortes o terreno passou a ser co-

nhecido como o local do Crime do Poço 

e, após o incêndio, relatos de eventos 

sobrenaturais tomaram conta do que 

hoje é chamado de Edifício Praça da 

Bandeira. 
 

Incêndio no Joelma 
provocou grandes 

mudanças na segurança 
predial 

 

   Apenas seis dias após o incêndio que 

matou 191 pessoas no Edifício Joelma, 

o prefeito de São Paulo, Miguel Colasu-

onno, publicou um decreto com nor-

mas específicas para a segurança dos 

edifícios na capital. A normativa foi uma 

resposta ao clamor popular pelo fim de 

incêndios tão graves quanto os dos 

edifícios Joelma e Andraus. 

   A nova lei foi aplicada diretamente em 

prédios em construção ou que passa-

riam por reforma, além dos edifícios 

que fossem notificados como insegu-

ros por fiscais da prefeitura. O decreto 

legislava sobre a classificação do pré-

dio, materiais utilizados na construção, 

lotação máxima, rotas de fuga, resistên-

cia ao fogo, suprimento de água para 

combater o fogo, extintores e para-

raios. 

 
A região da praça da Bandeira foi tomada 

por equipes de resgate e curiosos 

   Pouco mais de um ano após a tra-

gédia, o prefeito Egydio Setúbal pro-

mulgou a Lei 8.266, aprovando o Códi-

go de Edificações do município. A lei 

ampliou as exigências do decreto do 

ano anterior e especificou melhor as 

normas de segurança. 

   Esse foi o passo definitivo para uma 

legislação precisa sobre segurança pre-

dial. Com a nova lei, as edificações pas-

saram a seguir uma norma clara e obje-

tiva.  As leis de edificações foram altera-

das diversas vezes ao longo do tempo, 

sempre se ajustando às necessidades 

das novas construções e atividades em-

pregadas nesses prédios. 

   Atualmente o Estado de São Paulo 

possui uma das melhores estruturas de 

normas e exigências para o implemento 

da prevenção e combate a sinistro. 
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Incêndio do Joelma completou 40 anos; relembre a tragédia 
No dia 1º de fevereiro de 1974, cerca de 200 pessoas perderam a vida no maior incêndio de São Paulo. A tragédia do 

Joelma causou um grande impacto e importantes mudanças na capital paulista 

Três pessoas morrem vítimas de acidente de 
trabalho no município de Maracaçumé 
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