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Senado aprova adicional de 
periculosidade para motoboys 

Trabalhadores que usam motocicleta receberão 30% sobre o salário. Texto aprovado pela Câmara seguirá para sanção presidencial. 
Germano Lüders/EXAME.com 

 
 

Motoboy na avenida Paulista: projeto seguirá para sanção presidencial 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Comissão Executiva e Técnica definem local 

que sediará Congresso Portuário e 
Aquaviário 

Por ACS/A.R. 

     Nos dias 27 e 28 de maio, na Funda-

centro em São Paulo, membros da Co-

missão Técnica e Executiva estiveram 

reunidos para definir o novo local de re-

alização do III Congresso Nacional de 

Segurança e Saúde no Trabalho Por-

tuário e Aquaviário, presidida pelo novo 

Coordenador da Comissão Executiva, 

Robson Spinelli Gomes. 

     Por unanimidade, as três bancadas 

que representam o governo, patronato e 

trabalhadores concordaram com a es-

colha do local para sediar o evento que 

será na Univali – Universidade do Vale 

do Itajaí, Campus Itajaí, em Santa Cata-

rina, com capacidade para 400 pessoas. 

     “A Univali tem sido grande parceira 

da Fundacentro em Santa Catarina e se 

ofereceu a ceder o espaço físico e todo 

o apoio necessário para a realização do 

evento”, reforçou Mary Angela Barcelos, 

membro da secretaria executiva. Para a 

técnica responsável pela execução de 

cursos e eventos, o município de Itajaí 

vive em relação à atividade portuária, 

além de ser um grande pólo para a rea-

lização do evento e se constituir em uma 

região que envolve trabalhadores dos 

três portos situados em Itajaí, Nave-

gantes e Imbituba, incluindo também o 

porto de Paranaguá, no Paraná. 

     Outras pautas foram apresentadas 

nas reuniões, como a inserção no portal 

da Fundacentro dos Anais dos I e II Con-

gresso Portuário, realizados em 2000 e 

2002, infra-estrutura do local, inclusão 

de novos parceiros nos temas a serem 

abordados e a possível prorrogação 

para submissão de artigos. 

     Na reunião entre as Comissões que 

acontecerá nos dias 2 e 3 de julho, em 

Florianópolis, definir-se-a o folder. 

Linha do tempo 
 

     O I Congresso Nacional Portuário e 

Aquaviário, realizado em 2000 na cidade 

de Vitória/ES surgiu a partir de uma ide-

alização dos técnicos da Fundacentro 

em atender a constante demanda das 

comissões dos segmentos portuário e 

aquaviário para que a instituição levasse 

para debate a reformulação das NRs 29 

e 30. O tecnologista da Fundacentro/ES, 

Antonio Carlos coordenador dos dois 

Congressos conta que o I seguiu a filo-

sofia das normas publicadas no Brasil, 

construídas pelo tripartismo. Inicial-

mente, a idéia era realizar o evento a ca-

da dois anos, culminando na realização 

do II na cidade de Santos. 

     Para o tecnologista, a realização do 

Congresso em 2014 irá contribuir para 

a socialização de conhecimentos e a di-

vulgação de experiências de sucesso na 

área de prevenção de acidentes. Ele ob-

serva também que o Brasil possui por-

tos evoluídos do ponto de vista tecno-

lógico na região Sudeste similares aos 

da Europa, mas que em algumas regiões 

ainda necessitam de evolução tecnoló-

gica. 

     Uma das perspectivas para o Con-

gresso será a apresentação da NR 35 

que irá mostrar soluções práticas no 

trabalho em alturas na área portuária já 

aplicadas na comunidade européia a ser 

apresentado por especialista da OIT. 

“Temos ainda muito que caminhar na 

apresentação de solução técnicas. As 

pás eólicas por exemplo são perigosas 

do ponto de vista de carregamento e pa-

ra o trabalhador brasileiro”, observa An-

tonio Carlos. 

     Outra novidade a ser apresentada 

durante a realização do Congresso é o 

Manual Técnico de Segurança e Saúde 

no Trabalho Portuário, única publicação 

sobre o tema no Brasil que traz contri-

buições para a melhor atuação dos pro-

fissionais de segurança deste setor 

. 

 

Receba edições de Norminha 

gratuitamente no seu e-mail de 

preferência. 
contato@norminha.net.br 

Encontro Técnico do 
Programa Estadual 

de Contratações 
Públicas 

Sustentáveis 
Evento será em São Paulo neste 

06 de junho 

      do Programa Esta-

dual de Contratações Públicas Sustentá-

veis, composta pelas Secretarias do 

Meio Ambiente (SMA), da Fazenda e de 

Gestão Pública, promoverá, no próximo 

dia 6 de junho de 2014, um Encontro 

Técnico, voltado para os servidores es-

taduais atuantes nas áreas de licitações, 

compras e contratos. O objetivo é apre-

sentar o panorama atual do Programa, 

bem como de seus instrumentos, como 

o Selo Socioambiental do Estado de São 

Paulo, presente no Catálogo de Mate-

riais da Bolsa Eletrônica de Compras 

(BEC) e nos Manuais de Serviços Ter-

ceirizados (CADTERC). 

     Durante o Encontro será apresentado 

o novo formato proposto pela Coorde-

nação do Programa para elaboração dos 

Relatórios de Contratações Sustentá-

veis, produzido anualmente pelos ór-

gãos estaduais para atendimento ao De-

creto Estadual nº 53.336/2008. Referi-

dos relatórios deverão ser elaborados a 

partir do preenchimento de um questio-

nário on line, que garantirá maior facili-

dade e objetividade no levantamento das 

informações sobre as boas práticas a-

dotadas pelo Estado com relação a esse 

tema. 

     O Encontro contará, ainda, com uma 

apresentação sobre o CADMADEIRA, 

ferramenta gerenciada pela SMA e de 

utilização obrigatória em editais que en-

volvam o consumo de madeiras de ori-

gem nativa, a fim de garantir a verifica-

ção de sua procedência legal. 

     O evento será realizado no Auditório 

da Secretaria da Fazenda – Av. Rangel 

Pestana, 300 – Centro – São Paulo/SP 

     A participação dos interessados é 

gratuita e deverá ser confirmada por 

meio do telefone (11) 3133-4021 (Cen-

tro de Políticas Públicas da ). 

Nova NR 24 em 
debate hoje em 

Brasília 
      é de seu conhecimento públi-

co, encontra-se em fase de revisão pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego a 

Norma Regulamentadora (NR) 24 –Con-

dições mínimas de higiene, conforto e 

acessibilidade nos locais de trabalho. 

     A fim de analisar as propostas decor-

rentes da consulta pública realizada pelo 

MTE e subsidiar a tomada de decisões 

dos representantes empresariais no GTT 

(Grupo de Trabalho Tripartite) da NR 24, 

a CNI (Confederação Nacional da 

Indústria) realiza nesta quinta-feira, dia 

05 de junho de 2014, uma reunião de 

alinhamento de posições empresariais, 

das 09h00 às 17h00, em sua sede, loca-

lizada no SBN Quadra 01 Bloco C, na ci-

dade de . 

De sexta a 
domingo, Sesc 

apresenta 
atividades 

especiais para o 
Dia Mundial do 
Meio Ambiente 

 

 
Em passeios e caminhadas, público é 

convidado a conhecer córregos e afluentes 
do rio Preto 

      Rio Preto (SP) comemora o 

Dia Mundial do Meio Ambiente, data ce-

lebrada globalmente em 5 de junho des-

de 1972, com uma programação espe-

cial que une arte e conscientização nos 

dias 6, 7 e 8. LUZ, CÂMERA, BIKE é um 

passeio esportivo, cultural e ambiental 

às margens do córrego Canela, que 

constitui o rio Preto, com observação 

sobre as condições atuais e exibição de 

filmes ambientais ao ar livre. Toda a es-

trutura para a apresentação dos filmes é 

alimentada pela própria energia dos par-

ticipantes por meio de cinco EcoBikes 

disponibilizadas no local. A concentra-

ção para a atividade acontece na Unida-

de às 18h e as inscrições podem ser rea-

lizadas na Central de Atendimento, gra-

tuitamente. 

     Às 20h (06/06/2014), no Teatro, com 

criação e direção de Jorge Vermelho, o 

Sesc apresenta o espetáculo dramatúr-

gico, LUAR DE AGOSTO. O enredo gira 

em torno do tema “memória”, a estrutu-

rante da construção das cenas, nas 

quais cada integrante colaborou na pes-

quisa e desenvolvimento das ações. 

“Luar de Agosto” foi também uma anti-

ga casa de chá em São José do Rio Pre-

to, na esquina das ruas Bernardino de 

Campos e Silva Jardim, onde hoje fun-

ciona o Unibanco/Itaú. Apropriar-se 

desta memória e discutir a busca pela 

identidade é o ponto principal apontado 

no trabalho, no qual passado e presente 

elaboram um discurso para a elucidação 

de um questionável futuro. A peça é re-

sultante de um ano do Curso de Teatro 

para a Terceira Idade, contando com 

profissionais dramatúrgicos em todas 

as etapas de aprendizado, como Ronal-

do Celeguini nos jogos teatrais, Alexan-

dre Manchini Jr. na Percepção Corporal 

e História do Teatro, Linaldo Telles nas 

Técnicas Interpretativas e, na finalização 

do processo, Montagem e Direção de 

Jorge Vermelho. Os ingressos para a 

exibição são disponibilizados na Central 

de Atendimento com uma hora de ante-

cedência ao espetáculo, gratuitamente. 

     Para terminar a sexta-feira, a Unida-

de apresenta o show da banda BONDE 

DO ROLÊ às 21h, no palco da Comedo-

ria, pelo projeto especial de junho, Mês-

tiçaria. O trio, reconhecido pelas mistu-

ras de rock, axé, forro e folk com as ba-

tidas típicas do funk carioca, além de 

abordar temas pouco convencionais, foi 

eleito pela revista Rolling Stones como 

uma das dez bandas para se ligar no 

mundo inteiro. Também foi elogiado pe-

lo jornal americano The New York Times 

e por Paul McCartney, que disse querer 

repetir em seu trabalho a energia dos 

músicos brasileiros. O show é gratuito e 

aberto a todo o público maior de 16 a-

nos. Menores de idade devem ser acom-

panhados pelos responsáveis legais, 

com documento de identificação de am-

bos. 

     A programação segue no sábado e 

domingo (07 e 08 de junho de 2014). 

     Para fechar o fim de semana, a banda 

OS ORTODOXOS se apresenta às 17h 

do domingo no palco da Comedoria da 

Unidade. Sua proposta é de proporcio-

nar um agradável passeio pelo autêntico 

rock and roll dos anos 1950 e 1960. O 

quarteto faz releituras de clássicos de 

Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee 

Lewis, Muddy Water, Little Water, The 

Beatles, entre outros. O show é aberto 

para todos, . 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

sas as atividades que “impliquem risco 

acentuado” ao trabalhador em virtude 

de exposição a produtos inflamáveis, 

explosíveis ou energia elétrica, além de 

seguranças pessoais ou de patrimônio. 

     Esses profissionais também têm as-

segurado o direito ao adicional de peri-

culosidade de 30%. 

     O autor do projeto citou dados do 

Corpo de Bombeiros de São Paulo, se-

gundo o qual a capital paulista registra 

média diária de dois motociclistas mor-

tos e oito com lesões permanentes por 

acidentes de trânsito. 

     “Com 30% de periculosidade a mais 

no salário dá para comprar uma bota ou 

um casaco de couro, cuidar melhor da  

moto e instalar um equipamento que 

hoje se encontra no mercado que é um 

tipo de airbag próprio para motociclis-

tas,” argumentou Marcelo Crivella. 

     Em fevereiro passado, a capital pau-

lista atingiu a marca de um milhão de 

motos emplacadas, sendo que boa parte 

do uso desse tipo de veículo é a traba-

lho. 
 

     CUSTOS 
 

     Estudo recente divulgado pelo Insti-

tuto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea) estima em R$ 40 bilhões o custo 

anual dos acidentes do trânsito no 

. 
Fonte: G1 e Exame 
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EM ARAÇATUBA (SP) 

Curso para 
elaborar PPRA 
com ênfase no 

PPP 
 

ATÉ 10/06: 
R$240,00 

APÓS: R$300,00 
 

NOS DIAS: 
13 (18 às 22h00) e 
14 (08 às 18h00) 
Junho de 2014 

 

COMO FAZER INSCRIÇÃO: 
Deposite valor do investimento 

no Banco Itaú 
Agência 0144 

Conta Corrente 04509-3 
Enviar comprovante do 

depósito, nome completo para: 

contato@norminha.net.br 
 

Longo após confirmação o 
inscrito receberá instruções 

sobre detalhes do Curso 
 

O Curso será realizado no 

auditório do SINDALCO 
Rua Professora Chiquita 

Fernandes, 09 
Araçatuba – SP 

Curso apostilado, Certificado e 
CD com todas as Normas 

Regulamentadoras atualizadas 

e outras informações. 
 

IMPORTANTE: 
     De acordo com estudos realiza-
dos junto à Superintendência Regio-
nal do Trabalho, aproximadamente 
90% dos PPRAs elaborados e comer-
cializados deixam de atender aproxi-
madamente 30 exigências da NR 09, 
deixando a empresa passível de au-
tuações por falha técnica do profis-
sional técnico elaborador. 
     Apresentação de Jorge Gimenez 
Berruezo. 

      Federal aprovou no 

último dia 28 de maio, projeto de lei que 

considera perigosa a atividade de quem 

trabalha com motocicleta e garante adi-

cional de 30% sobre o salário para es-

ses profissionais. O texto seguirá para 

sanção da presidente da República. 

     O projeto, de autoria do senador 

Marcelo Crivella (PRB-RJ), inclui o tra-

balho em motocicleta entre as ativida-

des consideradas perigosas pela Con-

solidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Mototaxista, motoboy e motofrete serão 

contemplados, bem como todas as de-

mais atividades laborais desempenha-

das com o uso de motos. 

     Atualmente, a CLT considera perigo- 

Loja que demorou 
1 ano para trocar 

máquina 
defeituosa paga 
R$ 99 mil para 

cliente 

 
      grande rede de lojas terá que 

indenizar em R$ 99 mil uma consumi-

dora que comprou uma máquina de la-

var com defeito e precisou acionar a jus-

tiça para garantir o direito à troca do 

produto. O valor corresponde à multa 

diária fixada na sentença, que determi-

nou a entrega de lavadora de roupas no-

va à compradora, em ação que tramitou 

no Juizado Especial Cível da Comarca de 

Sombrio. 

     A loja deixou de cumprir a substi-

tuição por pouco mais de um ano e, com 

base na decisão, a consumidora e-

xecutou a sentença. A mulher adquiriu a 

máquina, no valor de R$ 2 mil, em abril 

de 2009. O aparelho, contudo, desde o 

início apresentou problemas. Foram di-

versas tentativas de solução junto à loja 

que, irredutível, negou-se a substituir o 

produto. Assim ela entrou com a ação 

em outubro do mesmo ano, sem a ne-

cessidade de contratação de advogado, 

já que o processo correu no Juizado Es-

pecial. 

     A sentença que determinou a troca 

foi prolatada em julho de 2010, com a 

aplicação da multa diária de R$ 200. So-

mente em 22 de agosto de 2011 é que a 

loja entregou a máquina nova para su-

bstituir a defeituosa, com a caracteriza-

ção do descumprimento da sentença no 

período compreendido entre 12 de julho 

de 2010 até 27 de julho de 2011. O valor 

da condenação foi liberado através de 

alvará em nome da autora da . 
Publicado por Mabel Tibes da Silva 
(Autos nº 069.09.003362-9 e 069.09.003362-9/001) 

Congresso Portuário e Aquaviário 
será sediado na Univali 

Exercício de 
preparação para a 

Copa simula a queda 
de uma arquibancada 

 

     Exercício de preparação para Copa 

realizado na PrevenSul 2014 em Curiti-

ba (PR). 

     Assista o vídeo clicando AQUI. 

http://www.norminha.net.br/Contato/contato.asp
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.norminha.net.br/Informacoes/informacoes.asp
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://goobrasil.com.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Promed.pdf
http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=JDN3aQOnZIg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Sindicato dos Téc-

nicos de Segurança do Trabalho do Es-

tado do Rio Grande do Sul) e a ARTEST 

(Associação Regional dos Técnicos de 

Segurança do Trabalho) estão unidos na 

organização do 19º Encontro Estadual 

dos Técnicos de Segurança do Trabalho 

do Rio Grande do Sul, que será realizado 

neste próximo sábado, dia 07 de Junho 

de 2014 na cidade de Bento Gonçalves 

(RS). 

     O evento será realizado na USC (Uni-

versidade de Caxias do Sul) e serão uti-

lizados o Ginásio e Auditório Bloco B da 

instituição. A USC fica na Alameda João 

Dal Sasso, 800, Bento Gonçalves (RS). 

     As inscrições são gratuitas e devem 

ser feitas exclusivamente pelo site 

www.sinditestrs.org.br  

     Os certificados de participação serão 

entregues no final do evento somente 

aos participantes que fizerem suas ins-

crições até hoje (05/06/2014). Os de-

mais receberão o documento após o e-

vento. 

     Informações podem ser solicitadas 

pelos telefones VIVO 51-9667-9655; 

CLARO 51-9265-1160; TIM 51-8231-

4336 e OI 51-8437-4735 

     Durante o encontro haverá sorteio de 

Tablets e diversos brindes entre os par-

ticipantes. 
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     A programação está definida assim: 

     A partir das 09 horas do dia 07 de ju-

nho, recepção dos participantes e às 

10h00 abertura oficial do 19º Encontro 

Estadual dos Técnicos de Segurança do 

Trabalho do Rio Grande do Sul com bre-

ve pronunciamento de autoridades con-

vidadas. 

     Na sequência será apresentada uma 

palestra por Maria Muccilo (Fundacen-

tro/RS) que abordará o tema “Apresen-

tação de tema comportamental relacio-

nado à nossa profissão e o mundo do 

trabalho”. 

     No intervalo para o almoço ocorrerá 

também visita aos estandes onde have-

rá mais de 50, onde fabricantes, repre-

sentantes/revendedores de equipamen-

tos/produtos e prestadores de serviços 

de SST estarão expondo, sendo uma ex-

celente oportunidade de atualização 

profissional. 

     As 14h00 será a palestra “Nossa pro-

fissão: o presente e o futuro” que discu-

tirá o momento atual da profissão do 

técnico de segurança do trabalho e co-

mo os mesmos devem se preparar para 

o que vem por aí. A apresentação da pa-

lestra será feita por Nilson Airton Lau-

cksen (SINDITESTRS). 

     Na sequência, a Equipe Técnica da 

Automasafety irá fazer uma abordagem  

sobre a atuação do TST frente à NR-12 

com o tema “Implantação da NR-12 nas 

empresas”. 

     Das 16 às 17h00 será apresentado o 

“Show do conhecimento Automasafety 

em Saúde e Segurança do Trabalho”, 

que será uma disputa alegre e descon-

traída entre escolas formadoras de Téc-

nicos de Segurança do Trabalho, com 

alunos respondendo perguntas sobre 

SST, predominantemente sobre a NR-

12 Segurança no Trabalho em Máquinas 

e Equipamentos, formuladas por “Silvio 

Santos”, nos moldes do “Show do Mi-

lhão”. 

     Haverá premiação para a escola ven-

cedora (Instrumento de medição + tro-

féu Automasafety); premiação para o a-

luno vencedor (um tablet + troféu Auto-

masafety) e Medalha de participação 

para todos os alunos participantes do 

Show de Conhecimento. 

     O encerramento do encontro está 

previsto para as 17h00 quando será 

apresentado um Show com a banda Fa-

rina Brothers. 

 

EXPOSIÇÃO 
 

     De 05 a 15 de junho acontece em 

Bento Gonçalves (RS), no Parque de 

Eventos, a . 
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Fonte: Do G1 Campinas e Região - G1 teve acesso a 
relatório que revela falhas graves na obra de Vira-
copos. 

      com itens de segu-

rança nos canteiros de obras custou a 

vida de 199 operários de Campinas (SP) 

nos últimos dez anos, de acordo com 

dados da Previdência Social. Para o 

Centro de Referência em Saúde do Tra-

balhador (Cerest), direta ou indireta-

mente, em todos os casos, as mortes o-

correm por falha das empresas respon-

sáveis pela construção. O G1 teve aces-

so a informações de um relatório que 

mostra que até a obra mais importante 

da cidade, a de ampliação do Aeroporto 

Internacional de Viracopos, já infringiu 

normas básicas que existem para ga-

rantir a integridade do trabalhador da 

construção civil. 

     Manoel e Francisco, de 34 e 22 anos 

respectivamente, foram as duas últimas 

vítimas que inflaram esta cruel estatís-

tica. Os dois piauienses de sobrenome 

Silva chegaram ao local de trabalho, as 

obras de ampliação do Shopping Igua-

temi, às 7h do dia 19 de maio, e suas fa-

mílias nunca imaginavam que eles não 

voltariam mais para a casa. Uma laje re-

cém-concretada, de 125 metros quadra-

dos, desabou, soterrando o futuro dos 

dois rapazes. 

     “Geralmente, tenta-se desqualificar o 

trabalhador, imputando a negligência a 

ele. Mas a verdade é que sempre a res-

ponsabilidade é da empresa, que expõe 

o trabalhador muitas vezes a jornadas 

excessivas e outros riscos. Além disso, 

a empresa também deve fiscalizar o 

descumprimento de normas de segu-

rança”, disse o coordenador do Cerest, 

Alexandre Beltrami. 

     A Polícia Civil ainda apura as cir-

cunstâncias da morte dos dois operá-

rios do Iguatemi. O delegado do caso, 

Mauricio Lucenti Geremonte, instaurou 

inquérito de homicídio culposo, quando 

não há intenção de matar, além de aci-

dente de trabalho e desabamento. As o-

bras do local foram desembargadas 

nesta semana porque, segundo o Mi-

nistério do Trabalho e Emprego (MTE), 

após 10 dias interditada, as adequações 

de segurança do trabalhador foram fei-

tas. 

     A construtora Método, responsável 

pela obra de expansão do shopping, 

afirmou ter oferecido apoio à família e 

garante que tem colaborado com os 

órgãos que trabalham na apuração das 

causas do acidente. 
 

     Viracopos 
 

     Na tentativa de evitar outros aci-

dentes e mortes em Campinas, o MTE 

também interditou parcialmente a obra 

de ampliação de Viracopos em 14 de 

maio e algumas atividades, como aque-

las que envolvem tarefas em altura, fica-

ram impedidas de serem realizadas por 

nove dias, até que fossem feitas ade-

quações para garantir a segurança dos 

operários. 

     Antes da interdição feita pelo MTE, 

no entanto, o Cerest, que é vinculado à 

Prefeitura, já havia feito uma tentativa 

de interdição, que foi questionada pela 

concessionária na Justiça. O G1 teve 

acesso a informações e imagens do re-

latório dos fiscais do Centro que estive-

ram na obra. 

     “Diante da pressão para o cumpri-

mento do prazo de entrega do terminal, 

o que a gente vê ali é uma bandalheira. 

Há uma pressão da concessionária so-

bre as terceirizadas, que pressionam as 

quarteirizadas e as atividades são feitas 

ao mesmo tempo, com uma empresa 

cruzando a outra. Infelizmente, nessa 

situação, a segurança do trabalhador fi-

ca longe de ser uma prioridade”, conta 

Beltrami. 
(Foto: Divulgação / Cerest) 

 
Imagem de relatório do Cerest mostra 

trabalhadores em atividade dentro da área 
que deveria estar delimitada como de 

segurança. Equipamentos invadem espaço 
um do outro 

 

     Risco até de explosão 

     As obras de Viracopos foram reade-

quadas, segundo o MTE e a concessio-

nária, mas não se sabe por quanto tem-

po os trabalhadores foram submetidos 

aos riscos flagrados pelo Cerest e, pos-

teriormente, pelo Ministério do Traba-

lho. Segundo o coordenador do Centro 

de Referência, além de um congestio-

namento de guindastes e de platafor-

mas de trabalho aéreo sem a delimita-

ção obrigatória de área de segurança, o 

que expunha o trabalhador a risco grave 

e iminente, as obras de Viracopos co-

meteram irregularidades consideradas 

básicas. 

     Segundo Beltrami, havia trabalhador 

sem equipamento de proteção indivi-

dual, áreas com risco de explosão e in-

cêndio, onde eram armazenados produ-

tos inflamáveis sem os devidos cuida-

dos, equipamentos sem manutenção, 

emendas de fios com a parte energi-

zadas exposta, falta de extintores de 

incêndio, falta de proteção contra que-

das (imagem abaixo), entre outras. 
  

(Foto: Divulgação / Cerest)

 
Cerest flagrou trabalhador em área de risco 

de queda sem proteção 

     A concessionária Aeroportos Brasil 

Viracopos enfatizou em nota que as o-

bras foram 100% liberadas em 23 de 

maio após as correções solicitadas pe-

los órgãos de defesa do trabalhador te-

rem sido feitas. A empresa afirmou, ain-

da, que para o Consórcio Construtor de 

Viracopos “a segurança do trabalhador 

sempre foi premissa básica nas obras 

no local e que cumpre todas as normas 

exigidas pelas leis de segurança do 

trabalho”. 

 

Perigo e imprudência 

 

     De acordo com dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação, 

do Ministério da Saúde, o setor que 

mais concentrou acidentes fatais de 

trabalho entre os anos de 2011 e 2013 

foi a construção civil. Pelas estatísticas, 

ela aparece seguida dos segmentos de 

comércio, transportes terrestres, admi-

nistração pública e serviços. 

     Para Beltrami, um dos fatores que 

contribui para a incidência constante 

destas mortes é a impunidade. Ao con-

trário do que ocorre, por exemplo, em 

um acidente de trânsito causado por 

embriaguez, quando a Justiça entende 

que o condutor assumiu o risco de 

matar, nestes acidentes, os responsá-

veis, embora não tenham assegurado a 

segurança do trabalhador, respondem 

por homicídio culposo e, muitas vezes, 

conseguem atribuir à própria vítima a 

responsabilidade pelo ocorrido. 

     A punição ao patrão, na maioria dos 

casos, não passa da aplicação de uma 

multa. “A falta de punição e a cultura 

brasileira de imputar sempre culpa ao 

trabalhador não são nada pedagógicos 

e contribuem para que essas mortes 

aconteçam”, defende o coordenador do 

. 

Agente de 
bagagem vai 

receber 
adicional de 

periculosidade 
      de aviação terá de pagar 

adicional de periculosidade a um agente 

de bagagem e rampa que, por cerca de 

quatro anos, fazia a separação e o car-

regamento de bagagem embarcada e 

desembarcada nas pistas do Aeroporto 

Internacional Tancredo Neves, em Con-

fins (MG). Condenada nas instâncias 

anteriores, a companhia aérea recorreu 

ao Tribunal Superior do Trabalho, que 

não conheceu do recurso de revista, por 

decisão da Quinta Turma. 

     No recurso a reclamada alegou que 

o fato de o empregado transitar na pista 

durante o abastecimento das aeronaves 

não lhe garantiria o direito ao adicional 

de periculosidade. Na tentativa de re-

formar a condenação, indicou divergên-

cia jurisprudencial, contrariedade à Sú-

mula 364 do TST e violação do artigo 

193 da CLT. 

     Ao analisar o caso, o ministro Gui-

lherme Augusto Caputo Bastos, relator, 

salientou que o TST já tem jurisprudên-

cia no sentido de ser devido o adicional 

de periculosidade, ainda que o empre-

gado não trabalhe diretamente com su-

bstância inflamável. Ele esclareceu que, 

conforme laudo pericial, o agente de ba-

gagem e rampa estava exposto ao risco, 

uma vez que suas atividades eram reali-

zadas simultaneamente ao abasteci-

mento da aeronave e, portanto, dentro 

da área de risco. Segundo o perito, toda 

a área de operação envolvida no abaste-

cimento é considerada área de risco, 

nos termos da alínea "g" do item 3 do 

Anexo 2 da Norma Regulamentadora 

16, do Ministério do Trabalho e Empre-

go. 

     Caputo Bastos destacou que, de a-

cordo com o Tribunal Regional do Tra-

balho da 3ª Região (MG), a exposição ao 

agente perigoso era intermitente, habi-

tual e obrigatória. Assim, não se pode 

falar, no caso, em contrariedade à Sú-

mula 364. "A decisão está em confor-

midade com a atual, notória e iterativa 

jurisprudência do TST", concluiu. Nes-

sas condições, ressaltou que o artigo 

896, parágrafo 4º, da CLT e a Súmula 

333 impedem o conhecimento do recur-

so de revista, tornando desnecessária a 

análise das decisões trazidas para com-

provação de divergência 

. 
 

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

EDP Consultoria Ltda ME - Ergonomia e Higiene 
Ocupacional 

Governo proíbe fumo em locais 
fechados e amplia alerta nos maços 

 

      da Saúde anunciou neste sábado (31), Dia Mundial Sem Tabaco, no-

vas regras de combate ao fumo, que incluem o fim da propaganda de cigarros, a extin-

ção dos fumódromos em ambientes coletivos e a ampliação de mensagens de alerta 

em maços de cigarro vendidos no país. A regulamentação da lei antifumo será publi-

cada nesta segunda-feira (2) no "Diário Oficial da União" e as regras passarão a valer 

em até seis meses. Segundo o governo, os fumantes não serão fiscalizados. Poderá 

ser punido somente o estabelecimento que desobedecer as normas. Locais de comer-

cio e restaurantes, por exemplo, deverão orientar os clientes sobre a lei e pedir para 

que não fumem, podendo chamar a polícia quando alguém se recusar a apagar o 

cigarro. 

     A lei antifumo foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff em dezembro de 

2011, após ter sido aprovada no Congresso Nacional, e desde então estava sem regu-

lamentação, que define como e quando deve ser aplicada. 

     Conforme a lei, fica proibido o fumo em locais coletivos fechados em todo o país, 

com exceção das tabacarias e dos cultos religiosos. 

     Segundo o ministro da Saúde, Arthur Chioro, o ponto principal da regulamentação 

é a definição de quais são os locais onde não poderá haver consumo e venda de taba-

co. As regras preveem que as pessoas não poderão fumar em lugares públicos ou pri-

vados (acessíveis ao público) que possuam cobertura, teto, parede, divisórias ou tol-

dos. Em varandas de restaurante com toldo, por exemplo, não será permitido o fumo, 

bem como na área coberta de pontos de ônibus. As normas também valem para nar-

guilés ou qualquer tipo de fumígeno, mas não abrangem cigarros eletrônicos, pois, 

segundo Chioro, eles não são legais no . 

      moderna objetiva pro-

duzir com eficiência e qualidade de for-

ma a aliar tecnologia com respeito ao 

meio ambiente. No que tange a eficiên-

cia, são vários exemplos que podem ser 

observados no ambiente fabril. O me-

lhor aproveitamento dos insumos e a 

preservação dos ativos industriais são 

os mais frequentes. Para tanto, uma es-

tratégia que vem se mostrando uma 

tendência é a correta manutenção das 

máquinas e equipamentos visando ga-

nhos em performance e redução de cus-

tos. 

     A maneira de lidar com a manuten-

ção dos ativos industriais evoluiu forte-

mente com o desenvolvimento da in-

dústria. A manutenção, que antes era 

feita após a avaria dos equipamentos, 

passou a ser planejada. Periodicidades 

de intervenções nos equipamentos fo-

ram definidas e a gestão da manutenção 

evoluiu ainda mais com a utilização de 

técnicas preditivas e de inspeção. Todas 

as ferramentas foram se desenvolvendo 

no sentido de proporcionar sempre o 

aumento da confiabilidade operacional. 

Neste artigo farei um breve resgate so-

bre a importância da manutenção e co-

mo a engenharia de confiabilidade se in-

sere como uma forte tendência. 

Qual é a diferença entre a manutenção 
corretiva, preventiva e preditiva? 

     Manutenção corretiva é aquela que 

acontece depois da falha ou quebra do 

equipamento. É sem sombra de dúvidas 

a manutenção mais cara, pois a quebra 

de uma máquina pode comprometer se-

riamente a estrutura, as peças do equi-

pamento e ainda provocar a parada não 

planejada da linha de produção. Para 

evitar estes custos, a indústria investe 

na manutenção preventiva, que leva em 

consideração a manutenção (reparo, lu-

brificação, troca de peças, etc) da má-

quina ao longo do tempo. 

     A manutenção preventiva prolonga a 

vida útil das máquinas e equipamentos 

e consequentemente aumenta a dispo-

nibilidade das máquinas reduzindo os 

custos da empresa. O ideal é que o pro-

grama de manutenção preventiva possa 

evitar qualquer falha em máquinas e 

equipamentos antes que ela ocorra. A 

manutenção preventiva é aplicada pela 

grande maioria das empresas atualmen-

te, apesar de ser bastante eficiente, este 

tipo de manutenção pode não ser a me-

lhor alternativa. Ela se posiciona como 

sendo a segunda manutenção com mai-

or custo na indústria, justamente por ter 

periodicidade definida, ela aumenta os 

custos com a substituição de compo-

nentes das máquinas e com a utilização 

de mão-de-obra, além de que alguns 

tipos de componentes, quando substi-

tuídos, são mais susceptíveis a falhas 

no início de sua vida útil. 

     Para reduzir o problema de substitui-

ção de componentes sem aproveitar ao 

máximo a sua vida útil, a indústria acres-

centou as inspeções programadas e a 

manutenção preditiva no processo de 

manutenção. Assim começou a ser leva-

da em consideração a análise do estado 

dos componentes e dos dados coletados 

no monitoramento em chão de fábrica. O 

monitoramento pode ser feito tanto pelos 

funcionários da indústria quanto por da-

dos reais do funcionamento da máquina 

oriundos de sistemas de supervisão. 

Com a inspeção e a manutenção prediti-

va, utiliza-se menos mão de obra e os 

componentes das máquinas são utiliza-

dos ao máximo, reduzindo as paradas 

programadas das máquinas e aumen-

tando a confiabilidade. As paradas dei-

xam de ser programadas e começam a 

ser planejadas. 

     Como você pode analisar, a evolução 

da manutenção tem como premissa a 

redução de custos baseadas na produti-

vidade, quebra de máquinas e redução 

do tempo de parada das máquinas. Em-

bora seja um conhecimento difundido, 

muitas empresas tem dificuldade em cal-

cular o custo de paradas das máquinas. 

Isto pode acontecer devido a falta de in-

formação ou mesmo por questão da 

complexidade dos equipamentos instala-

dos. Há ainda o problema em algumas 

indústrias de que os programas de ma-

nutenção preventiva e preditiva não con-

seguem cobrir todos os equipamentos e 

máquinas disponíveis. Por este motivo, a 

engenharia de confiabilidade está ga-

nhando força, justamente para estudar, 

analisar e implantar as ferramentas com 

o melhor custo-benefício para cada situ-

ação específica. 

     Um passo adiante à manutenção pre-

ventiva e preditiva é a aplicação da enge-

nharia de confiabilidade na indústria. Es-

ta engenharia estuda o funcionamento 

dos sistemas e subsistemas de uma for-

ma geral ao longo de um determinado 

tempo. O engenheiro de confiabilidade 

analisa a probabilidade de um sistema 

completar sua função ou mesmo manter 

seu funcionamento durante determinada 

rotina. Para tanto, é preciso ter uma vi-

são geral dos campos da engenharia em-

volvendo várias disciplinas e ferramentas 

de análise. 

     A engenharia de confiabilidade ga-

nhou força em usinas nucleares, minera-

doras, fábricas de aviões e nas indústrias 

onde o risco é intolerável. Todavia, a in-

dústria está utilizando do conceito apli-

cado na engenharia de confiabilidade pa-

ra calcular a análise de risco, eventos 

probabilísticos e consequentemente o 

impacto da produtividade em todo siste-

ma e subsistemas e assim poder produ-

zir com maior . 
 
Fonte: www.citisystems.com.br 

 
Uma ótima semana a todos e até a 

próxima. 

Patrícia Milla Gouvêa 

 
 

Manutenção preventiva perde espaço 
para manutenção preditiva em busca 

de confiabilidade 

19º Encontro Estadual dos Técnicos de Segurança do 
Trabalho do Rio Grande do Sul será neste sábado 

 

Profissionais do RS estarão reunidos neste dia 07 de junho de 2014 em Bento Gonçalves (RS) 

Em Campinas (SP) obras descumprem regras 
básicas e 199 operários morrem em 10 anos 

Construção civil é setor com mais mortes de trabalhadores em Campinas 

 

http://www.sinditestrs.org.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/AsomedSite.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/EPI.COM_Site.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/McArquivo.pdf
http://www.norminha.net.br/
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Hoje, 5 de Junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente! 

Data marca celebração em torno da Semana 
do Meio Ambiente no mundo todo 

      Mundial do Meio Ambiente foi 

estabelecido pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 1972 marcando a 

abertura da Conferência de Estocolmo 

sobre Ambiente Humano. 
 

 
Dia Mundial do Meio Ambiente e uma 

oportunidade para ações positivas 
 

     Celebrado anualmente, desde então 

no dia 5 de Junho, o Dia Mundial do 

Meio Ambiente (DMMA) - tornou-se um 

dos principais veículos das Nações Uni-

das para estimular a consciência global 

sobre meio ambiente e encorajar inicia-

tivas de povos e países. Os principais 

objetivos das comemorações são: 

     1 - Mostrar o lado humano das ques-

tões ambientais; 

     2 - Capacitar as pessoas a se torna-

rem agentes ativos do desenvolvimento 

sustentável; 

     3 - Promover a compreensão de que 

é fundamental que comunidades e in-

divíduos mudem atitudes em relação ao 

uso dos recursos e das questões ambi-

entais;  

     4 - Advogar parcerias para garantir 

que todas as nações e povos desfrutem 

um futuro mais seguro e mais próspero. 

     Além disso, todos os anos, as Na-

ções Unidas dão um tema diferente ao 

Dia Mundial do Meio Ambiente como 

uma forma de dar ideias para atividades 

de conscientização das populações e de 

proteção do meio ambiente. Este ano, 

Barbados, ilha caribenha que investe ca-

da vez mais em projetos contra a mu-

dança do clima, foi escolhido pelo Pnu-

ma - Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente, como sede das cele-

brações globais do Dia Mundial do Meio 

Ambiente (DMMA). O tema deste ano é 

“Aumente sua voz, não o nível do mar”, 

e chama a atenção para os Pequenos 

Estados Insulares em Desenvolvimento 

e seus desafios relativos às mudanças 

climáticas. 
 

 
A data estimula a conscientização para a 

conservação ambiental em todo o planeta 
 

     Barbados, um país de 430 km² e uma 

população de 270 mil pessoas, é alta-

mente suscetível aos efeitos da mudan-

ça do clima, dos impactos agrícolas à 

destruição de seus ecossistemas costei-

ros. No entanto, a pequena nação tem 

dado passos largos para reduzir sua pe-

gada de carbono e oferecer energia lim-

pa e renovável, bem como oportunida-

des para um crescimento econômico 

verde. 

     Entre outras coisas, Barbados se 

comprometeu em aumentar para 29% a 

participação de energias renováveis na 

matriz energética da ilha até 2029. Isso 

cortaria cerca de 283,5 milhões de dó-

lares do custo total de eletricidade e re-

duziria as emissões de CO² em 4,5 mi-

lhões de toneladas, de acordo com o go-

verno. O turismo em Barbados, que 

contribui com mais de 15% do PIB do 

país, e sua indústria de açúcar, respon-

sável por aproximadamente 2%, serão  

 
 

 
 

 

Outback 
Steakhouse abre 
130 vagas para 
unidade de São 

José do Rio Preto 
 

Com perfil descontraído, rede 

oferece ótima remuneração, 

benefícios e plano de carreira 
 

 
Abertura de 130 vagas para Outback São 

José do Rio Preto (SP) 
 

      é dinâmico, dedicado e tem 

vontade de crescer pode ficar atento. O 

Outback Steakhouse abriu processo se-

letivo para preenchimento de 130 vagas 

na unidade do Shopping Iguatemi de 

São José do Rio Preto. Os postos são 

para atendentes de restaurante e de bar, 

recepcionista, auxiliar de limpeza e au-

xiliar de cozinha. Interessados deverão 

comparecer ao Balcão de Empregos – 

Secretaria Municipal do Trabalho e Em-

prego de São José do Rio Preto (Rua E-

duardo Nielsen, 420 – Jd. Congonhas), 

de 2 a 6 de junho, das 9h às 17h, com 

RG, foto 3x4 e Carteira de Trabalho para 

participar da primeira entrevista. 

     Os candidatos precisam ser maiores 

de idade, ter ensino médio cursando ou 

completo e disponibilidade de horário, 

inclusive aos finais de semana e feria-

dos. Não é necessário ter experiência 

anterior. “Todos os outbackers - como 

chamamos nossos funcionários - são 

estimulados a agir com espírito empre-

endedor para conquistar nossos clien-

tes e atendê-los de forma diferenciada. 

Buscamos desenvolver as pessoas para 

que eventualmente possam assumir no-

vas posições no restaurante. O ambi-

ente de trabalho alegre e informal é ou-

tra vantagem para quem trabalha no 

Outback”, explica Gilson Gomes, sócio 

regional do Outback. 

 
     A rede oferece oportunidade de car-

reira, assistência médica e odontológica 

e muitos outros benefícios. Durante o 

processo seletivo os candidatos passam 

por entrevistas e provas específicas de 

acordo com o cargo pretendido. Os out-

backers selecionados após estas etapas 

passam por um treinamento 

. 

Centro Universitário Senac abre 
inscrições para cursos de pós-

graduação a distância 
 

 

severamente afetados pela mudança do 

clima. Em resposta, Barbados incluiu a 

Economia Verde dentre os seis objetivos 

concretos de seu Plano Estratégico Na- 

cional (2006-2025). 

     “Barbados colocou a conservação e 

a transição para uma economia verde 

inclusiva no centro de sua estratégia 

nacional. Esse quadro possibilitou um 

número de medidas proativas e concre-

tas para combater a mudança do clima, 

incluindo incentivos a um dos setores 

que crescem mais rápido na ilha, o da e-

nergia solar. Como sede do DMMA, Bar-

bados terá a oportunidade de mostrar 

suas iniciativas e se tornar um exemplo 

para Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento que estão enfrentando 

desafios similares. O país demonstra 

um grande interesse político, provando 

que a transição para uma economia ver-

de é possível — mesmo em países que 

enfrentam grandes desafios — quando 

políticas ambientais robustas são tradu-

zidas em ações”, informou Achim Stei-

ner, Subsecretário-geral da ONU e dire-

tor executivo do PNUMA. 

     Os eventos em Barbados para a cele-

bração ao Dia Mundial do Meio Ambien-

te acontecerão ao longo de cinco dias. 

Serão discutidas tecnologias de adapta-

ção à mudança do clima, negócios, ma-

nejo de recursos sustentáveis, áreas 

protegidas, cultura local. Também serão 

abordados desafios e oportunidades pa-

ra os estados insulares em desenvolvi-

mento do mundo todo. Acesse o site do 

DMMA: 

http://unep.org/portuguese/wed. 
 

 
Barbados e tema do DMMA 2014 

 

     Inovação em prol da sustentabilida-

de - Aproveitando o foco do mundo todo 

na Semana de Meio Ambiente, o secre-

tário-geral da ONU, Ban Ki-moon, con-

vocou cientistas para competição glo-

bal, cujo desafio reunirá trabalhos que 

unem mudanças climáticas e Big Data.  

     O anúncio foi feito em Nova York, dia 

2 de junho, quando iniciou a Semana de 

Meio Ambiente 2014. A comunidade 

global de cientistas, tecnólogos e cida-

dãos de todo o mundo tem até o dia 30 

de junho para submeter projetos na 

competição “Big Data Climate Challen-

ge”, que reúne, pela primeira vez, as á-

reas de Big Data e mudanças climáticas 

em um concurso mundial. 
 

 
A iniciativa de Ban Ki-moon objetiva a 
inovação em prol da sustentabilidade 

 

      

Por Lacerda Comunicação Empresarial 
Daniela Ortolan 
 

      4 de agosto, interessados pode-

rão se inscrever para um dos 17 cursos 

de pós-graduação a distância oferecidos 

pelo Centro Universitário Senac em todo 

o país. 

     O ambiente virtual de aprendizagem 

acessível de qualquer lugar e a flexibili-

dade de horário são alguns dos fatores 

que levam as pessoas a optarem por 

curso de pós-graduação a distância. O 

Centro Universitário Senac, com seus 

238 polos em todo o país, proporciona 

ensino de qualidade reconhecida a alu-

nos de 26 Estados. Para o segundo se-

mestre deste ano, a instituição amplia 

seu portfólio oferecendo dois novos 

cursos, Sistemas de Gestão Integrados 

da Qualidade, Meio Ambiente, Seguran-

ça e Saúde no Trabalho e Responsabili-

dade Social; e Gestão Estratégica em 

EAD. As inscrições para o processo se-

letivo serão realizadas até 4 de agosto. 

     Os cursos de pós-graduação a dis-

tância são ofertados por meio do Portal 

Senac EAD, www.ead.senac.br, e con-

tam com a maior rede de ensino deste 

tipo, para aplicação das avaliações pre-

senciais. Podem participar interessados 

que tenham concluído a graduação e 

possuam acesso à internet, bem como 

conhecimentos de informática e nave-

gação em internet para acompanhamen-

to do curso. Também é necessário ter 

disponibilidade de participar de um en-

contro presencial por semestre para 

avaliações obrigatórias no polo escolhi-

do pelo aluno. 

 

Para o segundo semestre de 2014, os 
cursos de pós-graduação a distância 

com inscrições abertas são: 
 

     Docência no Ensino Superior; Tecno-

logias na Aprendizagem; Design Instru-

cional; Gestão Empreendedora; Gestão 

do Relacionamento com o Cliente; Ges-

tão Escolar; Docência no Ensino Técni-

co; Gestão de Pessoas; Gestão de Mar-

keting; Gestão Empresarial; Gestão da 

Segurança de Alimentos; Gestão e Go-

vernança da Tecnologia da Informação; 

Gestão do Varejo; Gestão Cultural: cul-

tura, desenvolvimento e mercado; Edu-

cação Ambiental para a Sustentabilida-

de; Sistemas de Gestão Integrados da 

Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e 

Saúde no Trabalho e Responsabilidade 

Social; Gestão Estratégica em EAD. 

No Estado de São Paulo, os cursos de 
pós-graduação a distância são 

ministrados em 52 polos de oferta: 
 

     Capital – unidades 24 de Maio, Acli-

mação, Consolação, Guarulhos, Itaque-

ra, Jabaquara, Lapa Faustolo, Lapa Sci-

pião, Lapa Tito, Largo Treze, Osasco, 

Penha, Santa Cecilia, Santana, Santo 

André, Tatuapé, Tiradentes, Vila Pru-

dente. 

     Interior – unidades: Americana, Ara-

çatuba, Araraquara, Barretos, Bauru, 

Bebedouro, Botucatu, Campinas, Catan-

duva, Franca, Guaratinguetá, Itapetinin-

ga, Itapira, Jaú, Jaboticabal, Jundiaí, Li-

meira, Marilia, Mogi-Guaçu, Piracicaba, 

Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 

Rio Claro, São João da Boa Vista, São 

Carlos, São José dos Campos, São José 

do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e Votu-

poranga. 

     Litoral – unidade Santos 

     Centro Universitário Senac – campi 

Santo Amaro, na capital, Águas de São 

Pedro e Campos do Jordão, no interior 

paulista. 

 

238 polos de oferta a distância no país 
em 26 unidades da federação: 

 

     Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, 

Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 

Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, 

Rio Grande do Norte, Rondônia, Rorai-

ma, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Sergipe, São Paulo e Tocantins. 

     Reconhecidas pelo modelo educa-

cional, as especializações do Centro 

Universitário Senac estimulam o poten-

cial empreendedor no aprendizado, ali-

am teoria à prática e promovem o con-

tato do aluno com profissionais reno-

mados do Brasil e do exterior, por meio 

de parcerias com empresas e institui-

ções. 

     Completando, 25 anos de atuação no 

ensino superior neste ano, o Centro Uni-

versitário Senac oferece, além dos cur-

sos de pós-graduação a distância, um 

completo portfolio de cursos presen-

ciais nos campi em Santo Amaro, na ca-

pital; Águas de São Pedro e Campos do 

Jordão, ambos no interior do Estado; 

além de 20 unidades Senac distribuídas 

pela capital, litoral e interior de São Pau-

lo. Inscrições e outras informações so-

bre os cursos presenciais no : 

www.sp.senac.br/posgraduacao. 

Senac Presidente Prudente realiza workshop 
na Semana do Cliente Profissional Makro 

O workshop acontece dias 4 e 6 de junho e o objetivo é facilitar a rotina dos 
participantes com dicas práticas, saudáveis e eficientes de gastronomia 

      Presidente Prudente, a con-

vite da rede Makro Atacadista e o Se-

brae, estão ministrando dois workshops 

na Semana do Cliente Profissional Ma-

kro, nos dias 4 e 6 de junho. 

     O evento, que percorre mais de 50 

lojas Makro em todo Brasil, com foco na 

capacitação de pequenos e médios em-

preendedores dos segmentos de food 

service e varejo, ministra atividades no 

interior de uma carreta rodoviária perso-

nalizada e equipada com uma cozinha 

experimental e estrutura completa  para 

realização de cursos. 

     As docentes Cecília Maria Prates e 

Juliana Sardo Quirino, juntamente com 

os alunos do curso Técnico em Nutrição 

e Dietética, ministrarão o workshop. No 

dia 4, foi o workshop Cardápio Saudável 

e, no dia 6, será de Receitas Práticas pa-

ra o Dia a Dia, ambos às 14 horas. O ob-

jetivo é facilitar a rotina dos participan-

tes com dicas práticas, saudáveis e efi-

cientes de gastronomia, oferecendo ca-

pacitação gratuita a pequenos e médios 

empreendedores do food service e va-

rejo. 

     Segundo o gerente do Senac Presi-

dente Prudente, Mauro de Nardi Costa, 

as áreas de nutrição e gastronomia são 

uma das grandes expertises do Senac 

São Paulo, que oferece mais 100 cur-

sos, entre ensino superior, técnicos e li-

vres. 

     “São cursos que estão em constante 

constante atualização e atendendo a de-

manda do mercado atual, desde cursos 

básicos de iniciação a alta gastronomia. 

A unidade de Presidente Prudente ofe-

rece cursos voltados para o atacado e 

varejo, com técnicas de manipulação de 

alimentos adequadas à nova realidade 

dos clientes, do mercado consumidor e 

da legislação vigente”, explica. 
  

Inscrições abertas 

     O Senac Presidente Prudente (SP) 

está com inscrições abertas para três 

cursos na área de nutrição: Higiene na 

Manipulação dos Alimentos, Manipula-

ção Higiênico e Sanitária de Carnes 

Frescas e Temperadas e Responsável 

Técnico em Estabelecimentos Varejistas 

de Alimentos. Todos têm vagas gratui-

tas pelo Programa Senac de Gratuidade. 

     Os cursos capacitam os profissio-

nais para implementarem o controle hi-

giênico-sanitário nas empresas de ali-

mentos, evitando efeitos de contamina-

ção biológica, química e física, mani-

pulando os alimentos adequadamente e 

prevenindo doenças, reduzindo perdas, 

valorizando a imagem da empresa e res-

peitando as normas impostas pela Vigi-

lância Sanitária. 

     Para se inscrever, é necessário aces-

sar www.sp.senac.br/bolsasdeestudo. O 

candidato pode, ainda, ir na Avenida 

Manoel Goulart, 2881. Mais informa-

ções pelo telefone . 

     O desafio, organizado pela United 

Nations Global Pulse, é uma iniciativa de 

inovação do Secretário-Geral das Na-

ções Unidas, Ban Ki-moon, para explo-

rar como o Big Data pode ser aplicado 

para o desenvolvimento global e ques-

tões humanitárias. 

     O Global Pulse lançou o Big Data Cli- 
mate Challenge como parte da Cúpula 

de Clima da ONU, que será realizada em 

23 de Setembro de 2014, na sede da 

ONU, em Nova York. Os vencedores do 

desafio serão levados para a Cúpula do 

Clima, e seus projetos serão apresenta-

dos durante a Assembleia Geral das Na-

ções Unidas, evento que conta com a 

participação de chefes de estado de to-

do o mundo. Os trabalhos também se-

rão distribuídos aos meios de comuni-

cação internacionais. 

 
     O Big Data Climate Challenge busca 

projetos já publicados ou implementa-

dos que usam Big Data para mostrar os 

impactos reais da mudança climática, 

revelando tanto as implicações econô-

micas de impacto climático quanto as 

oportunidades para gerenciar os riscos 

climáticos. Podem ser apresentadas ini-

ciativas multidisciplinares de todos os 

campos relevantes, como energia, cida-

des inteligentes, transporte, sistemas de 

alimentação e agricultura, reciclagem, 

ciências dos materiais, gestão de riscos, 

arquitetura e design, finanças e merca-

dos de carbono. 

     Um Conselho Consultivo global com-

posto por especialistas reconhecidos 

internacionalmente em ciência do clima, 

dados e desenvolvimento sustentável 

ajudará na avaliação dos trabalhos sub-

metidos. O Conselho inclui assessores 

das seguintes instituições: Skoll Global, 

Banco Africano de Desenvolvimento, 

Instituto Indiano de Ciência, MIT Sense-

able Cities Lab e Organização Meteo-

rológica Mundial. Assessores de agên-

cias da ONU, incluindo do Programa Ali-

mentar Mundial, do Programa de Meio 

Ambiente das Nações Unidas e do Fun-

do de População das Nações Unidas, 

fornecerão suporte técnico adicional. 

     "Nunca houve um melhor momento 

para usar Big Data. Estamos confiantes 

de que existem soluções climáticas ba-

seadas em dados existentes em todo o 

mundo. O próximo passo é encontrá-

las. E o Climate Challenge está bus-

cando exatamente isso", destaca Daniel 

Thomas, porta-voz da Cúpula do Clima. 

"A resposta global imediata e impres-

sionante para o Big Data Climate Chal-

lenge demonstra a relevância e a impor-

tância de juntar as comunidades de Big 

Data e de clima", afirma. 

     O Big Data Climate Challenge repre-

senta uma oportunidade importante pa-

ra cientistas e pesquisadores comparti-

lharem seus trabalhos num cenário in-

ternacional, envolvendo os líderes mun-

diais e o público, para reforçar a resi-

liência global e impulsionar ações clima-

ticas. 

     Para mais informações sobre o Big 

Data Climate Challenge ou para subme-

ter um projeto, visite: 
http://unglobalpulse.org/big-data-climate/  

     E aguardem! Na próxima coluna Am-

biente Sustentável vamos mostrar as 

principais iniciativas que aconteceram 

esta semana em várias regiões 

. 
                                                   Por Sofia Jucon  
Jornalista especializada em Meio Ambiente e 

Sustentabilidade 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/McArquivo.pdf
http://unep.org/portuguese/wed
http://www.ead.senac.br/
http://www.sp.senac.br/posgraduacao
http://www.sp.senac.br/bolsasdeestudo
http://unglobalpulse.org/big-data-climate/
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Curso 
Instrutor de 

Segurança em 
Trabalho em 

Altura em 
São Paulo 

Reprodução 

 
 

      (Sindicato dos Técnicos 

de Segurança do Trabalho do Estado de 

São Paulo) tem Curso para formação de 

Instrutor de segurança em Trabalho em 

Altura programado para os dias 09, 10 e 

11 de junho de 2014, diariamente das 09 

às 17h00. 

     O curso será realizado na sede do 

SINTESP, Rua 24 de maio, 104, 5º an-

dar, República, São Paulo (SP). 

     O instrutor será Marcos Vinicius de 

Moraes, Técnico em emergências, com 

carreira direcionada na área de emer-

gência médicas, trauma, sinistros, pre-

venção e combate a incêndios e aciden-

tes. Especialização em atendimento Pré-

Hospitalar (APH) e remoções Aéroter-

restre. Instrutor de Sistemas NCS, AA-

OS, AHA, ABPA e SINTESP. 

     O treinamento prático será realizado 

no Firework Centro de Treinamento que 

fica na Rua Ezequiel Antonio de Oliveira, 

100 – Amador Bueno – Itapevi – SP. Pa-

ra a aula prática o SINTESP irá disponi-

bilizar um ônibus para levar os partici-

pantes ao local do treinamento. 

     Os requisitos para que o participante 

faça parte das aulas práticas é possuir 

ASO e EPIs (bota, luva, [óculos e capa-

cete adequados às atividades). 

     Com vagas limitadas, as inscrições 

deverão ser feitas junto ao telefone (11) 

3362-1104 (Ramal 38) ou pelo e-mail 

treinamento@sintesp.org.br 

     Estão incluso no investimento do 

participante, apostila, certificado, café 

da manhã do início das aulas teóricas e 

almoço no intervalo da aula . 

Consequências pela não observação 
dos contratos operacionalizados no 

dia a dia do administrador de TI 
promove impacto durante palestra 

promovida pela Apeti 
O evento fez com que empresários do setor percebessem a real necessidade 

em manter uma conciliação entre o operacional e a prevenção contratual 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

SE POR UM INSTANTE 
Por Renata Brito 

      aos chamados 

Contratos Digitais pode implicar em de-

sagradáveis consequências aos proprie-

tários de empresas de Tecnologia de In-

formação (TI). A abordagem do assunto 

foi o momento que mais chamou a aten-

ção dos empresários durante a palestra 

“As atuais realidades jurídicas e contra-

tuais frente aos avanços da Tecnologia 

da Informação no Brasil”, realizada no 

dia 19 de maio pela Apeti (Associação 

dos Profissionais e Empresas de Tecno-

logia da Informação). 

     Dentre as problemáticas apresenta-

das pelo palestrante da noite, o advo-

gado James Zagato, diretor da Zagato 

Advogados, destacam-se: conflitos com 

o cliente com relação à venda de um 

produto/software oferecido pela empre-

sa de TI – a empresa pode não especifi-

car exatamente o que está vendendo e o 

consumidor possui seus direitos previs-

tos na lei  8.078/90; problemas na exe-

cução e implementação dos serviços/ 

produtos vendidos no que se refere à 

manutenção dos mesmos - a empresa 

vende um software e só garante a im-

plantação, mas o consumidor acredita 

que possui o direito não limitado de ho-

ras de suporte; e responsabilidade em 

virtude do descumprimento do contrato, 

inclusive, no que diz respeito à lucros 

cessantes. 

     James avalia que os empresários do 

setor de TI estão muito melhor prepara-

dos e envoltos nos assuntos empreen-

dedores nos dias atuais, mas que, em 

contrapartida, ainda existe certo des-

preparo das organizações quando se 

trata da estruturação de um departa-

mento jurídico com a especialidade nes-

te novo ramo denominado Direito Digi-

tal. Para ele, a palestra atingiu o obje-

tivo: “os empresários perceberam a real 

necessidade  em manter  uma concilia- 

ção entre o operacional e a prevenção 

contratual, especialmente nos contratos 

digitais”, comenta. 

     O advogado acrescenta ainda que “a 

partir do evento os empresários partici-

pantes já estão preparados para colocar 

em prática a análise imediata de seus 

contratos e implantações de Acordos de 

Níveis Operacionais”. 

     O diretor de expansão da SMS Digi-

tal, Antonio Brizoti Junior, comprova a 

afirmação do palestrante. “Já listei al-

guns pontos de atenção a melhorar em 

nossos contratos e termos de uso”, diz. 

Atraído à palestra em virtude das mu-

danças ocorridas recentemente devido 

ao Marco Civil da Internet e os impactos 

no Direito Digital no que se refere aos 

contratos e termos de uso, Antonio de-

clara que o evento atendeu suas expec-

tativas de forma significativa. “Numa 

palestra como esta, novas ideias aca-

bam nos despertando e vejo isto como 

uma excelente oportunidade para oxige-

nar e promover reflexão nos empresa-

rios”, destaca. 

     Assim como têm sido notória a evo-

lução da área de TI, o Direito Digital, ain-

da que a passos lentos, também vêm 

ganhando destaque no mercado. Apesar 

de existirem poucos profissionais se es-

pecializando no assunto até o presente 

momento, estando estes mais visíveis 

na capital paulista, torna-se fundamen-

tal que outros representantes da legisla-

ção se atentem aos novos conhecimen-

tos que ganharão cada vez mais espaço 

no setor que já envolve praticamente to-

das as demais áreas de trabalho. A Apeti 

e a Zagato Advogados estão em nego-

ciação para uma parceria a fim de que 

as empresas atendidas pela Associação 

tenham maior respaldo sobre essa nova 

área jurídica que envolve suas 

. 

 
      Garcia Marquez retirou-se 

da vida pública por razões de saúde: 

cancro linfático. Agora, parecia que era 

cada vez mais grave... Gabriel sabia que 

tinha os dias contados! 

     Enviou então uma carta de despedida 

aos seus amigos: 

     "Se por um instante, Deus se esque-

cesse de que sou uma marionete de 

trapo e me oferecesse mais um pouco 

de vida, não diria tudo o que penso, 

mas, pensaria tudo o que digo. 

     Daria valor às coisas, não pelo que 

valem, mas pelo que significam. 

     Dormiria pouco, sonharia mais, por-

que entendo que por cada minuto que 

fechamos os olhos perdemos sessenta 

segundos de luz. Andaria quando os ou-

tros param, acordaria quando os outros 

dormem. Ouviria quando os outros fa-

lam e desfrutaria um bom sorvete de 

chocolate! 

     Se Deus me oferecesse um pouco de 

vida, vestir-me-ia de forma simples, dei-

xando a descoberto não apenas o meu 

corpo, mas também a minha alma. 

     Regaria as rosas com as minhas lá-

grimas para sentir a dor dos seus espi-

nhos e o beijo encarnado das suas péta-

las. 

     Meu Deus, se eu tivesse um pouco 

de vida, não deixaria passar um só ins-

tante sem dizer às pessoas de quem 

gosto, que gosto delas. Convenceria ca-

da mulher ou homem que é o meu favo-

rito e viveria apaixonado pelo amor. 

     Aos homens provaria como estão e-

quivocados ao pensar que deixam de se 

apaixonar quando envelhecem, sem as-

berem que envelhecem quando deixam 

de se apaixonar! 

     A uma criança, daria asas, mas teria 

de aprender a voar sozinha. 

     Aos velhos ensinaria que a morte não 

chega com a velhice, mas com o esque-

cimento. 

     Tantas foram as coisas que aprendi 

com vocês, homens! 

     Aprendi que todo o mundo quer viver 

em cima da montanha, sem saber que a 

verdadeira felicidade está em subir a en-

costa... 

     Aprendi que, quando um recém-nas-

cido aperta, com a sua pequena mão, 

pela primeira vez, o dedo de seu pai, o 

tem agarrado para sempre. 

     Aprendi que um homem só tem di-

reito de olhar outro de cima para baixo 

quando vai ajudá-lo a . 

 

Abraços, saúde e sucesso! 
 

Fábio R. Lais 

www.turnoverconsultoria.blogspot.com  

SINTEST-PB 
completa 20 

anos de lutas e 
conquistas 

 
      - Sindicato dos Téc-

nicos de Segurança do Trabalho no Es-

tado do Paraíba, que tem na presidência 

José Nivaldo Barbosa, está convidando 

todos os profissionais da segurança e 

saúde do trabalho da Paraíba, para no 

próximo dia 11 de junho de 2014 par-

ticipem da comemoração dos 20 anos 

de fundação e de existência da entidade. 

     O evento comemorativo será realiza-

do no Auditório do Sintracon-JP em 

João Pessoa (PB) no dia 11 de junho 

próximo, às 19h00. 

 
José Nivaldo Barbosa, Presidente do SINTES-

PB 

     Interessados em participar e come-

morar a data devem confirmar presença 

por meio de contato com . 

 

mais tempo”, lamenta. 

     De acordo com a embriologista Lígia 

Fernanda Previato Araujo, diretora de 

laboratório do CRH Rio Preto, a vitrifi-

cação possibilita uma taxa de sucesso 

no descongelamento bastante alta. Com 

a técnica anterior cerca de 50% dos ó-

vulos congelados eram perdidos devido 

a formação de cristais de gelo, que 

danificavam o óvulo no momento do 

descongelamento. Já com a vitrificação 

a taxa de sobrevivência destes óvulos 

descongelados é de 90%. 
 

 
VIII Simpósio de Reprodução Humana de Rio 

Preto e XV Jornada de Obstetrícia e 
Ginecologia da Sogesp, Rio Preto (SP), de 05 

a 07 de junho de 2014. 
 

     Importância da conscientização - O 

avanço nos tratamentos de cura do cân-

cer tem permitido a cura em muitos pa-

cientes jovens e em idade fértil. Nos últi-

mos 10 anos, as estimativas apontam 

que as taxas de sobrevida ao câncer tes-

ticular, hematológico, mamário, e ou-

tros, têm variado entre 90 e 95%, quan-

do diagnosticados em estágio inicial. 

Não existe a certeza de que este paciente 

irá ou não ficar infértil. A medicina ape-

nas encontrou na área da reprodução 

humana assistida uma maneira de pre-

servar e correr um risco . 

  

Para receber edições de 
Norminha gratuitamente no 
seu e-mail de preferência, 

basta enviar seu nome 
completo, profissão e nome 

da cidade/estado para: 
contato@norminha.net.br 

E boa leitura! 

Senac Rio Preto 
oferece 

atendimento 
gratuito de 
podologia 

 

A Podologia é eficiente no 

tratamento de pés em risco, 
agravantes da obesidade e da 

diabetes 
  

      das principais ferramentas de 

combate e cuidados contra a evolução 

de várias doenças relacionadas aos pés 

é a Podologia - especialidade que execu-

ta procedimentos terapêuticos e trata-

mentos, corrigindo disfunções podoló-

gicas e estéticas. Muitas das incidências 

de doenças nos pés estão diretamente 

relacionadas à diabetes, idade avançada 

e, também, a obesidade. 

     Infecções ou problemas na circula-

ção nos membros inferiores estão entre 

as complicações mais comuns em 

quem tem diabetes mal controlado, atin-

gindo principalmente os idosos. Calcu-

la-se que metade dos pacientes com 

mais de 60 anos apresente o chamado 

pé diabético, entre outras complicações. 

     Os alunos curso de Podologia do Se-

nac Rio Preto realizam atendimentos 

gratuitos supervisionados pelos docen-

tes. Os atendimentos fazem parte do 

curso, fase em que o aluno alinha a teo-

ria aprendida em sala de aula à prática 

profissional. Os próximos atendimentos 

acontecem nos dias 2, 3, 5, 9 e 10 de ju-

nho, às 14h30, na unidade. 

 

     Quem pode participar 
 

     Pode se inscrever qualquer pessoa 

maior de 18 anos, de ambos os sexos, 

basta levar 2L de leite longa vida. O a-

gendamento deve ser feito no setor de 

atendimento do Senac Rio Preto, que fi-

ca na Rua Jorge Tibiriçá, 3518 – Santa 

Cruz. O telefone para informações é o 

(17) 2139-1699. 

     O serviço é . 
  

dor(es) proposto(s) para avaliar a ex-

posição em situações de emergência; 

     · Tenham dados sobre a disponibili-

dade de laboratórios no Brasil que viabi-

lizem a utilização do indicador estudado. 

 

INSCRIÇÕES PARA AS 

APRESENTAÇÕES 
 

     Os pesquisadores que quiserem co-

laborar com esta oficina, podem fazer 

suas inscrições, sem custo, no portal da 

FUNDACENTRO, 

http://www.fundacentro.gov.br/cursos-

eeventos/proximos-eventos, até o dia 

30 de junho de 2014. 

     Na inscrição fornecer o tema da a-

presentação e um resumo dos itens aci-

ma que serão contemplados. 

 

INSCRIÇÕES PARA O PÚBLICO 
EM GERAL 

 

     A participação neste seminário é a-

berta e pode ser efetuada através do 

endereço: 

http://www.fundacentro.gov.br/cursos-

eeventos/proximos-eventos. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

     · Antonio Felipe Goulart – CNQ/CUT 

     · Arline Sydneia Abel Arcuri – FUN-

DACENTRO 

     · Claudio Patrus de Campos Bello - 

USIMINAS 

     · Deyvid Bacelar – CNQ/FUP/CUT 

     · Eduardo Macedo Barbosa – IBP 

     · Jorge Humberto Marini - ABIQUIM 

     · Jorge Mesquita Huet Machado – 

Ministério da Saúde 

     · Lazaro Ribeiro de Souza - CTB 

     · Paulo Sérgio Andrade Conceição – 
 

      a fertilidade? A frase pa-

rece estranha, mas poucas pessoas as-

bem que a Reprodução Humana Assis-

tida também pode auxiliar pacientes que 

irão iniciar tratamentos na luta contra o 

câncer, com quimioterapia e radiotera-

pia. Sim, esses tratamentos são alta-

mente prejudiciais às funções reproduti-

vas, pois alteram progressivamente a 

qualidade do sêmen e do óvulo. Sendo 

assim, o paciente pode ficar livre da do-

ença e se deparar com outro problema: 

a infertilidade e o fim do sonho da ma-

ternidade ou paternidade. 

     A preservação da fertilidade será te-

ma de uma das mesas do VIII Simpósio 

de Reprodução Humana de Rio Preto, 

que acontece junto a XV Jornada de 

Obstetrícia e Ginecologia da Sogesp 

(Regional Rio Preto) entre os dias 5 e 7 

de junho. De acordo com o médico Edil-

berto de Araujo Filho, coordenador do 

Simpósio e diretor do CRH Rio Preto, a 

maior dificuldade é conscientizar a po-

pulação e fazer com que a informação 

chegue ao paciente oncológico. 

     “Muitos pacientes chegam ao con-

sultorio quando já realizaram algumas 

sessões de quimioterapia ou radiotera-

pia. Às vezes não temos tempo hábil ou 

o tempo que temos antes de ele iniciar o 

tratamento é muito curto. No caso do 

homem, é mais simples, pois temos que 

colher amostras de sêmen e congelar. O 

processo pode ser realizado no prazo de 

uma semana se forem congeladas três 

amostras. Quando o paciente chega até 

nós sem este tempo, conseguimos con-

gelar pelo menos uma amostra no prazo 

de 24 horas”, explica Araujo Filho. 

     O médico ressalta que no caso das 

mulheres há uma complicação referente 

ao tempo, pois é preciso realizar a esti-

mulação ovariana com hormônios, fazer 

a aspiração dos óvulos e, então, conge-

lá-los pelo processo de vitrificação. To-

do esse processo pode durar de 12 a 15 

dias. “Muitas mulheres quando desco-

brem o câncer não sabem desta possibi-

lidade e, quando ficam sabendo, não dá  

Preservação da fertilidade de 
pacientes com câncer é tema de 

Simpósio de Reprodução Humana 
Sucesso dos tratamentos oncológicos aumenta e gera uma preocupação: 

muitos pacientes ficam inférteis com a quimioterapia e radioterapia. Congelar 
gametas é mais uma saída que a medicina conquistou para estes pacientes 

Seminário para revisão do protocolo para 
a utilização de indicador biológico da 

exposição ocupacional ao benzeno 

      Nacional Permanente 

do Benzeno (CNPBz) atenta para a ne-

cessidade de se atualizar o “protocolo 

para a utilização de indicador biológico 

da exposição ocupacional ao benzeno”, 

tendo em vista que o mesmo data de de-

zembro de 2001, e já há possibilidade no 

país de se incluir novos indicadores, 

constituiu uma subcomissão encarre-

gada de desenvolver esta atualização. 

Para dar início a este trabalho foi suge-

rida a realização de um seminário aberto 

sobre o tema. 

     O objetivo é proporcionar apresenta-

ção de trabalhos de pesquisadores so-

bre indicadores biológicos de exposição 

que possibilitem identificar o estado de 

arte dos estudos já realizados, projetos 

em andamento e suas aplicabilidades. 

     O seminário é voltado para trabalha-

dores, sindicalistas, empresários, pes-

quisadores e profissionais interessados 

no tema. 

     Será realizado na Fundacentro em 

São Paulo, que fica na Rua Capote Va-

lente, 710 no dia 22 de julho de 2014, 

das 09 às 17h30. 

     O evento está sendo organizado pela 

Subcomissão da Comissão nacional 

permanente do benzeno para atualiza-

ção do IBE deste agente. 

     Estão convidados a fazer suas apre-

sentações os pesquisadores que desen-

volvem ou desenvolveram projetos que 

tenham como objetivo estudar a apli-

cação de Indicadores Biológicos de Ex-

posição ao Benzeno a baixas concentra-

ções ambientais que atenda as carac-

terísticas de especificidade, sensibilida-

de e real aplicabilidade em campo. 

     Serão priorizados os estudos que: 

     • Correlacione a concentração de 

benzeno no ar ambiente de trabalho e 

valores de IBE encontrado em fluidos 

biológicos; 

     • Avaliem métodos analíticos quanto 

ao custo, especificidade, precisão, exati-

dão, etc.; 

     • Avaliem a interferência de outras 

substâncias presentes no ambiente, na 

biotransformação ou excreção dos IBE; 

     • Estabelece horário mais apropriado 

para coleta de amostra, assim como sua 

indicação de armazenamento e estabi-

lidade; 

     . Considere a utilização do(s) indica- 
 

http://www.norminha.net.br/
mailto:treinamento@sintesp.org.br
http://www.equipeni.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Cardim.pdf
http://www.turnoverconsultoria.blogspot.com/
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-eeventos/proximos-eventos
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-eeventos/proximos-eventos
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-eeventos/proximos-eventos
http://www.fundacentro.gov.br/cursos-eeventos/proximos-eventos
http://www.zanel.com.br/
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Turma admite que sindicato atue como 
substituto de um único trabalhador 

 

 
 

 
 

 
 

 

Inscrições para 
capacitação sobre 
NR20 encerram-se 

neste dia 06 de junho 
Curso será em São Paulo 

 

 
De 2 a 6 de junho, estão abertas as inscrições 
para capacitação da NR 20 em SP - Estimativa 

é capacitar em torno de 250 profissionais 
Por ACS/A.R. 

     “  de 2 a 6 de junho, as 

inscrições para capacitação da NR-20 

estarão abertas. A NR 20, sobre Líqui-

dos Combustíveis e Inflamáveis, foi ini-

cialmente publicada em 1978, junto 

com a Portaria 3.214 do Ministério do 

Trabalho e Emprego.” 

     Para o coordenador da atividade, o 

engenheiro químico Fernando Sobrinho, 

a capacitação de agentes multiplicado-

res com a realização de cursos especí-

ficos sobre a NR 20 é muito importante 

para que se tenha melhor compreensão 

do processo de revisão e de aplicação 

da Norma. 

     Serão abordados durante a capacita-

ção, temas que incluem a necessidade 

de adequação aos preceitos da Conven-

ção OIT 174, ratificada pelo Brasil e o 

GHS – Sistema Globalmente Harmoni-

zado para a Rotulagem de Substâncias. 

     O curso de capacitação em São Pau-

lo será realizado de 24 a 26 de junho 

com o apoio do Serviço de Ações Edu-

cativas da Fundacentro. A participação 

no curso será aceita mediante análise de 

currículo realizada pelo coordenador. 

     Para 2014 estão programados pela 

Fundacentro, e em conjunto com outras 

entidades, mais cinco cursos que deve-

rão ocorrer em Uberlândia-MG, Vitória-

ES, Campinas-SP e dois em São Paulo, 

capital. 

     Cezar Akiyoshi do Serviço de Ações 

Educativas da Coordenação de Educa-

ção da Fundacentro lembra que a parti-

cipação no curso será aceita mediante 

análise de currículo realizada pelo 

coordenador. 

     Em 2013, foram realizados dois cur-

sos, sendo um deles em conjunto com 

a ABIQUIM – Associação Brasileira das 

Indústrias Químicas, buscando ampliar 

o alcance para o público alvo. Foram ca-

pacitados cerca de 80 profissionais liga-

dos à área de SST. 

     Mais informações sobre este curso 

estão disponíveis no site de Cursos da 

. 

31/05 - Dia Mundial sem Tabaco 

Cigarro está associado a diversas 
causas de infertilidade 

O fumo pode provocar diminuição de ovulação na mulher e aumento 

do número de gametas defeituosos no homem 

 

Publicado por Tribunal Superior do Trabalho 

     Turma do Tribunal Supe-

rior do Trabalho reconheceu o direito do 

Sindicato dos Trabalhadores em Empre-

sas Ferroviárias dos Estados do Espírito 

Santo e Minas Gerais (Sindfer) de repre-

sentar apenas um empregado da Vale 

S.A. em ação na Justiça do Trabalho, na 

condição de substituto processual. De 

acordo com o ministro Cláudio Brandão, 

relator do processo, o Supremo Tribu-

nal Federal (STF) já decidiu pela ampli-

tude da representação sindical inserida 

no artigo 8º, inciso III, da Constituição, 

que atribui ao sindicato a "defesa dos di-

reitos e interesses coletivos ou indivi-

duais da categoria, inclusive em ques-

tões judiciais ou administrativas". 

     A ação trata de horas in itinere e no-

turnas, adicional noturno, diárias, feria-

dos, multa por descumprimento de a-

cordo coletivo e outras verbas. Original-

mente, o processo foi proposto em no-

me de dois empregados da Vale, mas, 

com a desistência de um deles, ele con-

tinuou em nome apenas do outro. 

     O Tribunal Regional do Trabalho da 

3ª Região (MG) havia acolhido recurso 

da empresa, declarando a ilegitimidade 

do sindicato e a extinção do processo 

sem análise do mérito. Para o TRT, nos  

Aplicação da demissão por justa 
causa deve ser imediata 

Penalidade precisa ser aplicada no momento do conhecimento do 

fato sob pena de ser descaracterizada na justiça. 

 
     sido muito comum o êxito de 

trabalhadores dispensados por justa 

causa conseguirem a descaracterização 

dela na justiça. Isso se deve a inúmeros 

fatores, dependendo de caso para caso. 

     Contudo, um dos principais motivos 

que levam os juízes a entenderem pela 

não aplicação da medida é a demora pa-

ra aplicá-la. 

     A demissão por justa causa deve ser 

aplicada imediatamente após o ato que 

a tenha motivado, ou imediatamente a-

pós o resultado da investigação (que 

não pode demorar indefinidamente para 

ser concluída). 

     O empregador possui o chamado 

"Poder Disciplinar", que é a possibilida-

de de punir o empregado que violar al-

guma regra da empresa, ou que deixar 

de cumprir ordens de serviço (exceto se 

forem ordens ilegais ou imorais). 

     As punições podem ser as advertên-

cias (verbal ou escrita), suspensão ou a 

demissão por justa causa. 

     Se a punição não for aplicada naque-

le instante, a Justiça do Trabalho enten-

de que ocorreu o "Perdão Tácito" e essa 

 

termos da Constituição, a substituição 

processual é ampla, mas não é compa-

tível com a atuação em nome de apenas 

um empregado. Isso porque, muitas ve- 

zes, o empregado não teria conheci-

mento do ajuizamento da ação pela enti-

dade sindical, o que poderia gerar con-

flito de ações individuais e coletivas e 

prejuízo ao próprio trabalhador. 

     No entanto, o ministro Cláudio Bran-

dão destacou que o STF, ao julgar o 

Mandado de Injunção 347-5, reconhe-

ceu o sindicato como parte legitima para 

atuar nesse tipo de processo e pacificou 

a matéria. "Numa sociedade caracteriza-

da por lesões de massa, devem ser bus-

cadas e incentivadas soluções que al-

cancem com facilidade, grupo ou gru-

pos de pessoas ou mesmo um único su-

bstituído atingido", afirmou. "Cabe ao 

sindicato decidir eventual interesse sub-

jacente na demanda e, por isso, valer-se 

da prerrogativa constitucional". 

     Para o relator, esse seria "um dos 

principais fundamentos e razões de ser 

da substituição processual dos traba-

lhadores pelo seu sindicato de classe, 

cuja restrição, se houvesse, deveria es-

tar prevista no próprio texto constitu-

cional, o que não se ". 

Elis Martins - Ética Comunicação 

      publicados pela Sociedade 

Americana de Medicina Reprodutiva 

(ASRM) apontam que homens e mulhe-

res fumantes têm chance 3 vezes maior 

de sofrerem de infertilidade quando 

comparados àqueles que não fumam. 

     A fumaça do cigarro contém cente-

nas de substâncias tóxicas e radioativas 

que afetam a função reprodutiva em vá-

rios níveis, podendo prejudicar a produ-

ção de espermatozoides, a motilidade 

tubária (importante para a captação do 

óvulo que sai do ovário no momento da 

ovulação), a divisão das células do em-

brião, a formação do blastocisto (em-

brião com mais de 100 células) e a im-

plantação. 

     Mulheres fumantes podem apresen-

tar maior incidência de irregularidade 

menstrual e amenorreia - falta de mens-

truação.  Estudos indicam que a fertili-

dade é reduzida em 25% nas mulheres 

que fumam até 20 cigarros ao dia, e 

43% naquelas que fumam mais de 20 

cigarros, mostrando que o declínio da 

fertilidade tem relação direta com a dose 

de nicotina absorvida pelo organismo.  

Além disso, durante a gestação, o fumo 

pode aumentar a incidência de placenta 

prévia (placenta baixa), descolamento 

prematuro da placenta e parto prematu-

ro. 

     De acordo com o Dr. Edilberto de A-

raújo Filho, do Centro de Reprodução 

Humana de Rio Preto (CRH), o cigarro 

causa diversos prejuízos à fertilidade fe-

minina e o impacto na saúde dos ová-

rios pode ser grande.  "A mulher que fu-

ma pode apresentar comprometimento 

folicular, alteração das características fi-

siológicas tubárias, alteração nas taxas 

hormonais e interferência na gametogê-

nese e fertilização, além de revelar maior 

dificuldade na implantação do embrião, 

pois o endométrio também sofre agres-

sões", explica o médico. 

     Segundo a embriologista Lígia Fer-

nanda Previato Araújo, chefe de labora-

tório do CRH Rio Preto, a fertilidade 

masculina também é prejudicada pelo 

cigarro, já que, com o aumento da oxi-

dação causada pelo fumo, ocorrem alte-

rações significativas no potencial de fer-

tilização do espermatozoide.  "O tabaco 

afeta diretamente a formação dos es-

permatozoides, causando alterações na 

concentração, morfologia, motilidade e, 

principalmente, no DNA dos espermato-

zoides, danificando o gameta e, muitas 

vezes, inviabilizando a fertilização.  

Quando a fertilização ocorre, pode for-

mar um embrião geneticamente anor-

mal e, nesse caso, o embrião não im-

planta ou, se implantar, o organismo vai 

rejeitar, ocorrendo o aborto espontâ-

neo", afirma Lígia. 

     Para o casal em tratamento, o fumo 

representa menor taxa de fertilização, 

resultando em prejuízo nas taxas de 

nascimento e, muitas vezes, obrigando 

o casal a se submeter ao dobro de ten-

tativas de fertilização.  Além disso, o ci-

garro diminui a qualidade e quantidade 

de embriões por ciclo, fazendo com que 

a estimulação ovariana precise ser pro-

longada em muitos casos. 
 

     Estatísticas 

     -Estudos atuais mostram que 13% 

da infertilidade feminina pode ser atri-

buída ao cigarro; 

     -10 cigarros por dia já são o sufi-

ciente para prejudicar a fertilidade; 

     -Mulheres tabagistas crônicas entra-

rão mais cedo na menopausa (um a 

quatro anos antes), o que pode ser atri-

buído à aceleração da diminuição do es-

toque de óvulos; 

     -O hábito de fumar está associado a 

um aumento no risco de abortamento 

(aumenta em até 27%) e gravidez ectó-

pica (gravidez nas tubas); 

     -O cigarro na gravidez prejudica a fer 

tilidade do filho homem; 

     -Homens que fumam têm mais 

espermatozoides anormais que os não 

fumantes e a porcentagem de esperma-

tozoides anormais está diretamente li-

gada ao número de cigarros fumados 

por dia; 

     -Fumantes passivos (tanto homens 

como mulheres) com exposição exces-

siva ao cigarro também têm maior inci-

dência de todas as alterações descritas 

acima. 

 

Tabagismo interfere na visão e 
aumenta a probabilidade de 

doenças que causam cegueira 

  

     O tabagismo é considerado fator de 

risco na incidência e na evolução de 

uma série de problemas oculares: Dege-

neração Macular Relacionada à Idade 

(DMRI), catarata, glaucoma, Doença de 

Graves (causada por distúrbios hormo-

nais da tireoide) e doenças oclusivas ve-

nosas e arteriais. 
 

 
 

     O hábito de fumar aumenta em pelo 

menos duas vezes o risco de desenvol-

ver Degeneração Macular Relacionada à 

Idade, que é uma das doenças que mais 

causam cegueira no mundo.  Fumantes 

têm mais propensão à essa degenera-

ção, pois o cigarro acelera a oxidação do 

organismo e favorece o acúmulo de su-

bstâncias nas camadas mais profundas 

da retina.  Com a diminuição de meca-

nismos antioxidantes, ocorre a "intoxi-

cação" dessa parte do olho.  

     Esse problema se desenvolve a partir 

do envelhecimento na parte da retina 

chamada mácula,  que é diretamente li-

gada ao sistema nervoso central,  onde 

a visão é processada e são definidas as 

formas, cores, rostos e leitura. "Toda a 

retina tem origem no tecido nervoso, 

suas células não se regeneram nem se 

multiplicam.  Por isso, é importante pre-

servá-las", afirma Dr. Cláudio Dalloul, 

especialista em retina e vítreo do 

D'Olhos Hospital Dia de Rio Preto. 

     Estudos também indicam que o ta-

bagismo pode contribuir para o agrava-

mento do glaucoma.  O cigarro isolada-

mente não causa a doença, mas está as-

sociado a um maior risco de piora da pa-

tologia. O conjunto de fatores que cau-

sam má circulação sanguínea no corpo 

também podem prejudicar a saúde do 

nervo óptico, pois, assim como em ou-

tras partes do corpo, o nervo óptico re-

cebe nutrientes e oxigênio pelo sistema 

vascular. “O cigarro não eleva a pressão 

intraocular, mas pode prejudicar a cir-

culação do nervo óptico.  Os efeitos de 

alterações vasculares na evolução do 

glaucoma têm sido tema para muitas 

pesquisas", disse Dr. Kássey Vascon-

celos, especialista em glaucoma do 

D'Olhos Hospital Dia. 

     A fumaça do cigarro também tem e-

feito irritativo na parte anterior do globo 

ocular, principalmente na conjuntiva e 

na córnea.  Isso faz com que as pessoas 

idosas - que produzem menos lágrimas 

- sejam muito mais sensíveis e alérgi-

cas.  O cigarro também piora quadros de 

síndrome do olho seco, alergias ocula-

res e promove desconforto àqueles que 

usam lentes de . 

 

Para receber edições de 

Norminha gratuitamente no seu 
e-mail; envie seu nome 

completo, profissão e 
cidade/estado para: 

contato@norminha.net.br 

punição tardia pode ser revertida. 

     As consequências do reconhecimen-

to do perdão tácito podem ser graves. 

Por exemplo, se o empregador demorar 

alguns dias para demitir, por justa cau-

sa, alguém que tenha cometido falta 

grave, esse trabalhador pode conseguir, 

na justiça, além da descaracterização da 

demissão, receber indenização por da-

nos morais. Os prejuízos para a empre-

sa podem ser grandes. 

     É comum alguns empregadores pen-

sarem “o funcionário cometeu uma falta 

hoje, mas vou dar-lhe uma segunda 

chance para ver se ele se emenda; se ele 

não aprender a lição, dou a advertência 

semana que vem.” 

     Essa atitude é frequente e muitas ve-

zes não é tomada por má-fé, mas por 

puro desconhecimento. 

 
     Pode parecer óbvio o conceito de 

perdão tácito, já que não é razoável que 

o empregado fique com o eterno receio 

de ser punido por algo que cometeu 

dias, meses ou até anos atrás. Entretan-

to, esse conceito não é compreendido 

por muitos empresários, principalmente 

por falta de . 
Publicado por Pereira Gonçalves & Paschoal 

Vaga de 
Técnico de 

Segurança no 
Trabalho 

Colombo (PR) 
 

Salário entre 1.900,00 e 
2.100,00 (depende tempo de 

experiência) Vale 
Transporte ou Vale 

Combustível (desconto 6%) 
Cesta básica prêmio 

(produto) Cartão 
alimentação R$ 125,00 

Convênio Médico Convênio 
Odontológico Convênio 

Farmácia 
 

Enviar Currículo para: 
francieli@bells.ind.br 

informando no Campo Assunto: 

“Currículo Técnico de 
Segurança no Trabalho” 

Queima da cana 
durante o dia está 

proibida 
      portaria lançada no último do-

mingo, 1º, pela Secretaria do Meio Am-

biente do Estado de São Paulo, proíbe a 

queima da palha da cana-de-açúcar na 

região noroeste durante o dia. Segundo 

a Polícia Ambiental, a queima está proi-

bida das 20 até as 6 horas.  

     Ainda de acordo com a Ambiental, as 

queimadas são feitas para agilizar o pro-

cesso de retirada das palhas de cana. No 

entanto, para que sejam feitas correta-

mente, devem contar com uma autoriza-

ção da Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo (Cetesb). Conforme o teor 

de umidade relativa do ar, que é medido 

todos os dias nos postos autorizados 

pela Secretaria do Meio Ambiente, as 

queimadas poderão ser suspensas defi-

nitivamente, independentemente do ho-

rario.  

     Mesmo com este controle, as quei-

madas em canaviais possuem um prazo 

de validade em todo o Estado. O decreto 

estadual nº 47.700, de março de 2003, 

que dispõe sobre a eliminação gradativa 

da queima da palha da cana-de-açúcar, 

prevê que a atividade deverá ser definiti-

vamente extinguida.  

     Empresas e usinas que trabalham 

com a produção de cana são orientadas 

a adaptar seus cortes de cana até a data-

limite, que, porém, ainda não foi estipu-

lada pela legislação federal.  

     Quem for flagrado fazendo a queima 

sem autorização ou no período de sus-

pensão pode receber uma infração ad-

ministrativa, com valor inicial de R$ 1 

mil por hectare, que pode chegar a R$ 

50 milhões, além de responder criminal-

mente. Denúncias podem ser realizadas 

pelo telefone: . 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/AsomedSite.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/EPI.COM_Site.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/McArquivo.pdf
http://doisdi.com/
http://fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-curso/2014/6/370/norma-regulamentadora-20-para-agentes-multiplicadores
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Mulheres farão 
caminhada 

neste sábado 
em São Paulo 

 

Evento é organizado pela 
Confederação das Mulheres do 

Brasil 
 

 
 

      das Mulheres do 

Brasil está organizando para este pró-

ximo sábado, 07 de junho de 2014, Ca-

minhada – “O Brasil precisa voltar a 

crescer. Sem desenvolvimento não há 

emancipação da mulher. Por trabalho 

com direitos como mulher”. 

     O evento será realizado em São Pau-

lo, com concentração às 10 horas em 

frente ao Hotel Dan Inn, na Avenida Cas-

per Líbero, 115, 2º andar. 

     A Presidente da CMB, Gláucia Morelli 

conta com o apoio de todos para que o 

evento tenha respaldo da ordem e 

. 

CIDADANIA E JUSTIÇA 

Procuradores ganham ações de 
segurança do trabalhador 

Equipe confirma responsabilidade das firmas pelos acidentes ocorridos com 
segurados com expectativa de ressarcimento de R$60 mil 

 
 

 
 

 
 

 
 

Divulgue sua empresa aqui em 
Norminha 

contato@norminha.net.br 
 

 

 
 

VOCÊ É FELIZ? 

Qual é o pior lugar para se trabalhar? A maior parte do mundo 
O Índice de Direitos Global, Global Rights Index, da Confederação Sindical Internacional, publicado pela primeira vez, 

apresenta uma imagem desoladora do estado de proteção dos direitos laborais, e mostra como os países que mais 
violam estes direitos são os mais desiguais. 

      Advocacia-Geral da União (AGU) 

obteve êxito em mais duas ações re-

gressivas na defesa do Instituto Nacio-

nal do Seguro Nacional (INSS) com ex-

pectativa de ressarcimento de mais de 

R$ 60 mil com gastos previdenciários. 

Em ambos os casos, os procuradores 

confirmaram a responsabilidade das fir-

mas pelos acidentes ocorridos com se-

gurados, gerando o pagamento de au-

xílio-doença a um deles e pensão por 

morte à viúva do trabalhador. 

     Atuaram na defesa do Instituto as 

Procuradorias-Regional Federal da 2ª 

região (PRF2) e a Federal Especializada 

junto à autarquia (PFE/INSS). Segundo 

afirmaram as unidades da AGU, as pro-

vas de descumprimento das normas de 

segurança do trabalho foram apresenta-

das através de relatório pericial de fis-

cais da Delegacia do Trabalho do RJ 

(DRT/RJ). 

     No primeiro caso, o segurado, em 

2010, foi prensado contra container por 

um caminhão que manobrava em mar-

cha ré, vindo a falecer após acidente. O 

fiscal do trabalho constatou que a em-

presa Interportos Terminais e Logística  

Ltda. "não elaborou mapa de risco do 

local do acidente e não promoveu o re-

gistro de treinamento dos empregados 

quanto às precauções a tomar no sen-

tido de evitar acidentes de trabalho". O 

valor do benefício pago à viúva do segu-

rado foi calculado em R$20.609,22, ao 

qual se somarão as prestações pagas 

pelo INSS. 

     O segundo acidente ocorreu em 

2011, quando o segurado caiu enquanto 

realizava a desmontagem de cenários, 

causando torções no tornozelo e joelho. 

Nesse caso, a auditoria constatou que a 

Globo Comunicações, em breve período 

de tempo, já tinha sido autuada 10 vezes 

por possuir ambiente de trabalho inse-

guro. Em decorrência deste acidente o 

segurado recebeu auxílio-doença duran-

te 14 meses, resultando no valor total 

pago pelo INSS de R$37.330,00. 

     A 2ª e a 22ª Varas Federais do Rio de 

Janeiro, julgaram procedentes os pedi-

dos das Procuradorias Federais e deter-

minaram às empresas o pagamento dos 

valores estabelecidos, a fim de ressarcir 

o INSS pelos gastos à título de benefício 

. Advocacia Geral da União 

     , pertence ao cam-

po da filosofia a reflexão sobre a felici-

dade. Ou, talvez, seja mais adequado 

usar o plural, contemplando inúmeras 

felicidades possíveis – em diferentes 

graus, atendendo aos mais diversos an-

seios, pois não há nada tão universal, 

comum a todos os homens, e ao mesmo 

tempo tão individual e subjetivo quanto 

a felicidade. “Todos procuram ser feli-

zes, não há exceção. É esse o motivo de 

todas as ações de todos os homens, in-

clusive dos que vão se suicidar”, escre-

veu o filósofo e físico Blaise Pascal  no 

século XVII. Há alguns anos, porém, o 

assunto passou a interessar também 

neurocientistas, psicólogos e psicana-

listas. Estudos recentes revelam que a 

capacidade de cada um de ser feliz está 

intimamente relacionada às característi-

cas da personalidade e à carga genética. 

Este fato genético pode explicar inclusi-

ve o porque que muitas pessoas mesmo 

vivenciando situações difíceis em suas 

vidas dizem ser felizes, enquanto outras 

que possuem carros de luxo, casa a-

conchegante, dinheiro, saúde, fama e 

tudo mais, relatam ser pessoas infelizes 

( ex. Maicon Jakson e demais celebrida-

des), líderes de grandes empresas que 

muitas vezes escondem-se por trás do 

trabalho, tendo jornadas excessivas de 

atividade laboral, evitando defrontar-se 

com a realidade familiar e ou com a pró-

pria infelicidade. 

     O que o faria mais feliz? Talvez uma 

casa maior ou um carro melhor, um 

companheiro ( ou companheira) mais 

sensual, apaixonado ou compreensivo, 

provavelmente riqueza e, quem sabe, 

fama, status social, cargos de liderança. 

Ou talvez você ficasse satisfeito apenas 

concluindo toda a sua lista de afazeres. 

Qualquer que seja sua resposta, lhes 

digo: PARE DE SE ILUDIR!! Pesquisas 

na psicologia mostram que nada disso 

tem grande chance de aumentar a felici-

dade de forma significativa. Considere 

dinheiro, por exemplo, pesquisa realiza-

da nos Estados Unidos  registrou uma 

discrepância interessante entre riqueza 

e felicidade: descobriu que o poder de 

compra do americano de classe média 

triplicou desde 1950, essas pessoas se-

riam então três vezes mais felizes em 

2000 do que no meio do século antes? 

O que as pesquisam comprovam é que 

apesar de a população ter hoje situação 

financeira muito melhor que a das ge-

rações anteriores, não está mais feliz. 

Principalmente os jovens, tem se mos-

trado mais insatisfeitos hoje, que no 

passado. 

     Os estudos tem comprovado que a 

felicidade não pode ser alcançada com 

trabalho duro ou sorte. O capitalismo a-

poia-se na suposição de que podemos 

conquistar ou comprar o bem-estar e-

mocional, na verdade esta crença só 

serve para alimentar a competição entre 

os seres humanos e o consumismo, 

pois não compra a felicidade. Na ver-

dade esta luta diária por riqueza, luxo, 

ostentação tem se mostrado a cada dia 

e cada vez mais, apenas uma forma im- 

produtiva, tornando-se receita para a 

infelicidade.  As pessoas mais felizes pa-

recem ser aquelas comprometidas de 

forma integral com o tempo presente, 

em vez de focadas em objetivos futuros. 

Quando estamos envolvidos no que fa-

zemos é impossível nos concentrarmos 

no passado ou no futuro, e isto costuma 

alavancar a satisfação com a vida. 

     Mas independente do “nível basal” 

de felicidade própria de cada um, pode-

mos obter mais prazer em nosso coti-

diano quando nos concentramos em vi-

ver intensamente o momento presente, 

sem excessivo apego ao que passou ou 

a devaneios que nos pré-ocupam com 

um futuro incerto. Mais que um apren-

dizado intelectual, a adoção dessa pos-

tura de valorização do aqui agora, re-

quer o amadurecimento afetivo, alcan-

çado por meio de elaborações psíquicas 

e construção inclusive de novos valores 

de vida. Um outro fator que tem sido im-

portante para a infelicidade atual do ser 

humano é  a onipotência que este tem 

estruturado em torno de si mesmo, a-

creditando ser o grande gestor de suas 

próprias vidas sem ter a dependência de 

Deus, dependência esta que envolve 

compromisso e gratidão para com Deus 

e lembre-se quando relatamos Deus, 

não estamos associando a nenhuma de-

nominação religiosa e sim enfatizando 

este ser supremo como o único e gran-

de detentor da vida capaz de possibilitar 

ao homem mesmo em meio a miséria, a 

tão sonhada felicidade. 

     Talvez o filósofo francês André Com-

te-Sponville esteja certo: não existe um 

bem em si, o caminho está por ser efe-

tivo, por meio do desenvolvimento das 

virtudes. E virtude é poder, excelência. 

Talvez felicidade seja também poder – e 

não poder sobre o outro, mas sobre si, 

expresso na autonomia, na coragem de 

arcar com as próprias escolhas e na 

possibilidade de saber da “ dor da de-

lícia” de sermos o que somos, man-

tendo-se gratos à Deus. Talvez a feli-

cidade esteja na capacidade de mara-

vilhar-se, a cada dia, não “por causa”, 

mas “ apesar”. Sendo assim felicidade 

não é um destino final, mas a apreciação 

da viagem. 

 

Drª Carina Almeida Ramos Medina 
Neuropsicóloga & Psicóloga Organizacional e Clínica 

Especialista em Reabilitação Neuropsicológica, 
Especialista em Terapia Familiar Sistêmica e de 

Casais; Psicodramatista Personal e Executive 
Coaching 

C.T.A - Centro de Terapia Aplicada 
Fone:(18) 3406-2096 

 www.centrodeterapiaaplicada.com.br  

 
 

Mapa do Índice de Direitos Global da Confederação Sindical Internacional [The International 
Trade Union Confederation's (ITUC) Global Rights Index]. A intensidade da cor assinala a falta de 

respeito pelos direitos laborais. 

e a Venezuela, e abaixo da categoria on-

de estão países como a Albânia e An-

gola. 

     O índice tem o potencial para se con-

verter numa ferramenta extremamente 

útil. Os direitos laborais são funda-

mentais para que as pessoas possam 

garantir um melhor tratamento no siste-

ma capitalista, ou pelo menos protege-

rem-se das formas mais escandalosas 

de exploração. O índice da CSI ajudará a 

concentrar a atenção e a exercer pres-

são sobre os governos que não chegam 

a garantir estes direitos humanos bási-

cos. 

     Além disso, os dados podem ajudar 

a desenvolver o nosso entendimento da 

forma como os direitos dos trabalhado-

res se vinculam ao bem-estar humano. 

À primeira vista, parece que se compa-

rarmos o que é semelhante – isolando, 

por exemplo, os países da OCDE – con-

cluímos que os países com melhor pro-

teção do emprego são com frequência 

os menos desiguais (por exemplo, a Di-

namarca, a Suécia e a Noruega), en-

quanto os que registam mais violações 

(por exemplo, o Reino Unido, os Esta- 

dos Unidos e Portugal) são os mais de-

siguais. Tal como demonstraram Kate 

Pickett e Richard Wilkinson no seu cé-

lebre livro “The Spirit Level”, a desi-

gualdade mantém uma correlação direta 

com um deficiente bem-estar humano 

em toda uma série de indicadores so-

ciais. É provável que assegurar direitos 

fundamentais no local de trabalho tenha 

um papel importante no combate à desi-

gualdade, ao impulsionar a subida dos 

salários e melhorar assim o bem-estar 

humano, de forma mais geral. 

     Uma advertência muito importante, 

no entanto, é que os resultados do es-

tudo têm de ser compreendidos num 

contexto global. Apesar de termos de 

pedir contas a cada um dos governos, a 

negação de direitos aos empregados é 

também produto de relações de poder 

que operam mais além das fronteiras. 

     Muitos países do Sul global viram-se 

efetivamente coagidos pelos estados do 

Norte global, e também por instituições 

como o FMI, a Organização Mundial do 

Trabalho e o Banco Mundial, a concen-

trar-se em atividades económicas de sa-

lários baixos e "flexíveis". Esta pressão 

para rebaixar direitos e salários foi um 

elemento chave na hora da eclosão das 

revoltas árabes de finais de 2010 e 

inícios de 2011, por exemplo. Encarar 

os problemas que a CSI destaca é vital 

para se julgar não só o comportamento 

dos estados nacionais como também a 

dinâmica exploradora inerente ao pró-

prio capitalismo globalizado. 

     David Wearing é estudante de dou-

toramento da School of Oriental and A-

sian Studies de Londres, onde pesquisa 

sobre a política britânica no Médio Ori-

ente. 
Fonte: 

Tradução de Luis Leiria para o  

Na ALESP, pesquisadora fala das implicações do trabalho noturno 
Palestra realizada no dia 23 de maio contou com a presença dos deputados Vicentinho e Keiko Ota  

Curso em Porto 
Alegre (RS) 

       informa a realização 

do curso de NR 35 - Treinamento para 

Trabalho em Altura de 8 horas, no dia 

07/06/2014. Ainda temos disponível 

algumas vagas neste curso. 

     Informações (51) 8444-5770 com 

Francisco. Datas: 07/06/2014 

(SÁBADO) Carga Horária: 08 horas 

     Investimento: R$ 190,00 (valor inclui 

apostila, coffe-break e certificado). 
recebimento do adicional foi excluído do 

contracheque dessas categorias e pre-

tende-se reestabelecê-lo por meio da 

PEC 339/2009, cujo autor é o deputado 

federal Vicentinho, do PT de São Paulo. 

     Para Érica, o pagamento do adicional 

noturno, embora positivo do ponto de 

vista financeiro, envolve questões mais 

profundas associadas às funções bioló-

gicas e não é o suficiente para reparar 

os danos dos trabalhadores noturnos. 

     Em sua explanação, houve inicial-

mente introdução aos conceitos e dife-

renças existentes entre o turno fixo, al-

ternante e irregular e como o desempe-

nho e a atenção do trabalhador em tur-

nos noturnos podem ser diferenciadas 

em relação a outro que trabalha durante 

o dia. O “relógio biológico”, ou sistema 

de temporização na linguagem acadêmi-

ca, é alterado de acordo com a luz (dia) 

e o escuro (noite). Sono, alerta e desem-

penho, funções metabólicas e a produ-

ção de vários hormônios, todos funções 

rítmicas do corpo, ficam dessincroniza-

dos entre si. Segundo Érica, esta des- 

sincronização pode contribuir para uma 

série de doenças. 

Obesidade, doenças 
cardiovasculares, idade, 

alimentação inadequada e 
tabagismo 

     Na apresentação, os temas obesida-

de, doenças cardiovasculares, idade, ali-

mentação inadequada e tabagismo fo-

ram incluídos. Trabalhadores noturnos 

tendem a ganhar peso, em função da má 

alimentação e de um metabolismo dos 

alimentos inadequado, ambos deriva-

dos diretamente do trabalho à noite. 

“Pessoas que trabalham à noite tendem 

a comer mais lanches e estão mais sus-

cetíveis ao estresse e ao uso do cigar-

ro”, pontua a pesquisadora. 

     Além disso, o trabalho noturno gera 

perturbações no sono, no humor e pode 

estar relacionado ao surgimento de do-

enças cardiovasculares. Outro dado re-

velado pela pesquisadora é que a lite-

ratura já menciona aumento de mortali-

dade em mulheres que trabalham no pe-

ríodo noturno, bem como a associação  

      de Direitos Global, Global 

Rights Index, da Confederação Sindical 

Internacional (International Trade Union 

Confederation – ITUC), que classifica os 

diferentes países em função de como 

protegem os direitos laborais, direitos 

como a liberdade de associação, de ne-

gociação coletiva e o direito à greve, foi 

publicado pela primeira vez esta sema-

na. A imagem que resulta dele é desola-

dora. 

     Dos 139 países analisados só um, a 

Dinamarca, respeita os 97 aspetos fun-

damentais dos direitos laborais, como 

se inscrevem na legislação de direitos 

humanos. E só em 18 países as viola-

ções de direitos são uma ocorrência 

muito irregular. 

     Em cerca do 40% de estados, os di-

reitos são violados de forma sistémica 

ou simplesmente não têm garantias. Em 

53 países houve trabalhadores despe-

didos ou suspensos simplesmente por 

tentarem negociar melhores condições. 

Vergonhosamente, o Reino Unido entra 

na categoria de nações onde se violam 

habitualmente os direitos no local de 

trabalho, junto ao Sri Lanka, a Tanzânia  

 
 

Por ACS/A.R. 

     A convite do Sindicato dos Policiais 

Rodoviários Federais, a pesquisadora da 

Fundacentro Érica Lui apresentou na As-

sembléia Legislativa do estado de São 

Paulo algumas implicações do trabalho 

noturno à saúde dos trabalhadores. 

     O tema abordado pela pesquisadora 

foi solicitado pelo SINPRF-SP como for-

ma de fortalecer tecnicamente o debate 

sobre a extensão do recebimento de adi-

cional noturno às categorias responsá-

veis pela segurança pública, incluindo 

policiais rodoviários federais e policiais 

federais, civis e militares, além de bom-

beiros e auditores da receita federal, en-

tre outros. Previsto na CLT, o direito ao 

entre trabalho noturno e câncer de ma-

ma e próstata, em função da supressão 

da melatonina pela exposição à luz. 

     A idade também é um fator que inter-

fere na tolerância ao trabalho em turnos. 

Quanto mais velha a pessoa menor é 

sua tolerância, sendo que não é reco-

mendável o início nestes esquemas de 

trabalho após 45 anos de idade. 

     Para minimizar os problemas, Érica 

Lui recomenda que o esquema de tur-

nos a ser adotado seja previamente pla-

nejado e debatido com os trabalhado-

res, e que inclua pausas durante a jor-

nada, uma melhor distribuição dos tur-

nos de trabalho e dias de folga, acompa-

nhamento médico específico e a exis-

tência de serviços sociais de apoio, co-

mo transporte e alimentação diferencia-

dos. 

     A pesquisadora observa que o tema 

trabalho noturno já está contemplado na 

Convenção 171 da OIT e no Decreto 

5005/2004 (que promulga a Convenção 

171), asseguram diversos direitos aos 

. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/ZANEL_ARQUIVO.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Promed.pdf
http://www.equipeni.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Cardim.pdf
http://www.centrodeterapiaaplicada.com.br/
http://www.esquerda.net/artigo/qual-e-o-pior-lugar-para-se-trabalhar-maior-parte-do-mundo/32855
http://www.ituc-csi.org/new-ituc-global-rights-index-the?lang=en
http://www.ituc-csi.org/new-ituc-global-rights-index-the?lang=en
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A Logística e a NR-20 

 
      NR estabelece requisitos míni-

mos para a gestão da segurança e saúde 

no trabalho contra os fatores de risco de 

acidentes provenientes das atividades 

de extração, produção, armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação 

de inflamáveis e líquidos combustíveis. 

Logo de início também já identificados a 

logística quando se trata de extração, 

produção, armazenamento, transferên-

cia, manuseio e manipulação. São pro-

cedimento que necessitam de uma lo-

gística profissional e de altíssimo nível 

para que o resultado seja bem sucedido. 

Eu mesmo não coloco minha “mão no 

fogo” por uma empresa sujeita a NR-20 

e que não tem profissionais de logística 

trabalhando em conjunto com profissio-

nais de segurança do trabalho. 

     Porém, esta NR não se aplica às pla-

taformas e instalações de apoio empre-

gadas com a finalidade de exploração e 

produção de petróleo e gás do subsolo 

marinho, onde se respira profundamen-

te Logística dentro e fora d´água. 

     Entre os inflamáveis e os líquidos in-

flamáveis podemos considerar o se-

guinte: 

     • Gases inflamáveis: gases que infla-

mam com o ar a 20º C e a uma pressão 

padrão de 101,3 kPa; 

     • Líquidos inflamáveis: são líquidos 

que possuem ponto de fulgor ≤ 60º C; 

     • Líquidos combustíveis: são líqui-

dos com ponto de fulgor > 60º C e ≤ 93º 

C. 

     A capacidade de armazenamento da 

instalação se enquadrar em duas clas-

ses distintas, por armazenar líquidos in-

flamáveis e/ou combustíveis e gases 

inflamáveis, deve-se utilizar a classe de 

maior gradação. E dentro desse contex-

to de armazenagem, os profissionais de 

logística junto com os de segurança no 

trabalho devem se ater aos detalhes no 

momento do manuseio, movimentação 

e acomodação de inflamáveis e líquidos 

inflamáveis principalmente na entrega 

para o cliente. O mesmo também deve 

ser bem orientado sobre os devidos cui-

dados. 

     No tocante às instalações para extra-

ção, produção, armazenamento, trans-

ferência, manuseio e manipulação de in- 

      

Senac Votuporanga oferece 
atendimento gratuito de podologia 

 

 
 

 

      Votuporanga oferece aten-

dimento gratuito de podologia à comu-

nidade. No período da manhã, das 8h30 

às 12h30, os alunos do curso Técnico 

em Podologia, com supervisão dos do-

centes, atendem até 10 pessoas por dia. 

     Os interessados devem agendar o 

horário na unidade, mediante apresenta-

ção de seus documentos pessoais (RG 

e CPF). 

     No dia agendado, será realizada uma 

 
 

 
 

 

Nutricionista lista alimentos 
que aumentam a fertilidade 

Cuidar da alimentação pode ser o primeiro passo para quem 
pretende engravidar sem a ajuda de tratamentos 

     3. Vitamina E  

     Segundo Tatiana, a vitamina E tem 

importante função na mobilidade dos 

espermatozoides, “além de melhorar a 

parede do útero e fortalecer a placenta”. 

Para isso, as dicas são germe de trigo, 

nozes e azeites, todos ricos em vitamina 

E. 

     4. Ômega 3  

     Além de contribuir com o desenvol-

vimento intelectual do bebê, o ômega 3 

vai ajuda a entrada do espermatozoide 

no óvulo. “Incorpore ao seu cardápio 

semente e óleo de linhaça, sardinha, a-

tum e salmão”, afirma a especialista. 

     5. Zinco  

     “Esse é, com certeza, o mineral mais 

importante quando se fala em concep-

ção”, alerta Tatiana. O nutriente pode 

ser encontrado nos espermatozoides 

em grande quantidade, e, segundo a nu-

tricionista, é fundamental para um óvulo 

saudável, “principalmente quando asso-

ciado com a vitamina B6.” 

     Ela informa também que consumo 

de álcool em excesso e antiácidos po-

dem diminuir o zinco no organismo. Em 

contrapartida, você pode encontrá-lo 

em fontes como carnes, ostras, gérmem 

de trigo e fígado de galinha. 

     6. Vitamina C  

     Por ser um potente antioxidante, a 

vitamina C previne e protege o organis-

mo de substâncias tóxicas, explica Ta-

tiana. Isso melhora a qualidade dos óvu-

los. 

     A especialistas afirma que já foi com-

provado por meio de estudos que esta 

vitamina ajuda na mobilidade e concen-

tração dos espermatozoides. “Consumir 

um copo de suco de laranja assim que 

for feito, ou três frutas por dia, asse-

guram boas quantidades desse nutrien-

te”, diz Tatiana. 

     7. Selênio  

     Assim como a vitamina C, o selênio 

funciona como importante oxidante e é 

encontrado em grandes quantidades no 

sêmen. “Consuma duas castanhas-do-

pará por dia: esta é a quantidade reco-

mendada”, explica a especialista. 

     8. Licopeno 

     Encontrada em fontes como tomate, 

chá-verde, melancia e goiaba vermelha, 

o licopeno diminui a produção de radi-

cais livres, por ser um antioxidante. 

“Uma dica: aqueça esses alimentos para 

ativar o licopeno.” 

     9. Betacaroteno 

     “Todas as frutas e legumes de cor 

alaranjada, abóbora, laranja, cenoura, 

mamão, além de óleo de fígado de baca-

lhau são fontes desse nutriente impor-

tante para a quantidade de espermato-

zoides”, informa Tatiana. 

     10. Água 

     A quantidade recomendada pela nu-

tricionista é de no mínimo dois litros por 

dia. “Ela é essencial para que reações 

químicas aconteçam no seu organismo 

de forma adequada”, . 

120 pegadinhas 
em Língua 

Portuguesa 
11ª parte – Pegadinhas 54 a 60 

 

Pegadinha 54 

O ministro destinou vultuosa 
quantia para a execução do 

projeto. 

     A sutil inclusão de uma letra — o u 

que sucede o t em "vultuoso — produz 

uma expressiva alteração de sentido em 

relação a vultoso. Vultuoso quer dizer 

inchado, volumoso. Exemplos: Pálpe-

bras vultuosas. Rosto vultuoso. Vultoso 

significa muito grande, de grande vulto, 

elevado, enorme. Exemplos: Verba vul-

tosa. Cheque de valor vultoso. Silhueta 

vultosa. Receita vultosa. A frase inicial, 

depois da correção, fica assim: 
O ministro destinou vultosa quantia 

para a execução do projeto. 
 

Pegadinha 55 
A esquadra de Cabral aportou 

na Bahia em 1500. 

     Aportar quer dizer chegar, chegar ao 

porto, chegar ao aeroporto etc. Pela sua 

regência, aportar exige a preposição a. 

A frase inicial, depois da correção, fica 

assim:  
A esquadra de Cabral aportou à 

Bahia em 1500. 
 

Pegadinha 56 

Ele bebeu todo o aguardente 
que havia na garrafa. 

     Aguardente é palavra do gênero fe-

minino e, por isso, usa-se com palavras 

também no feminino. Nesta página de 

dicas de português para concursos, re-

escreve-se a frase inicial com correção 

do seguinte modo: 
Ele bebeu toda a aguardente que 

havia na garrafa. 
 

Pegadinha 57 

Se sentirem sede, utilizem o 
bebedor que está na sala de 

recepção. 

     Bebedor é aquele que bebe. O sufixo 

dor designa o agente da ação de beber. 

Já bebedouro é o lugar onde se bebe. O 

sufixo douro informa o lugar, o local. 

Essa troca indevida de sufixos é muito 

comum na língua popular. Citem-se co-

mo exemplos: babador em vez de baba-

douro matador em vez de matadouro 

escorregador em vez de escorregadouro 

A frase inicial, depois de corrigida, fica 

assim: 
Se sentirem sede, utilizem o 

bebedouro que está na sala de 

recepção. 
 

Pegadinha 58 
Todas as vezes em que penso 

naquele acontecimento, sinto 
um aperto no coração. 

     A grafia correta da locução é todas as 

vezes que (sem a preposição em). Nes-

sa locução, por ser temporal, não se usa 

a preposição em, que é locativa, isto é, 

própria para referir- se a lugar, local. A 

frase inicial, depois da correção, fica as-

sim: 
Todas as vezes que penso naquele 
acontecimento, sinto um aperto no 

coração. 
 

Pegadinha 59 
Antes de mais nada, devo 

manifestar o meu apoio a você 

por sua bela atitude. 

     Mais nada é uma expressão que, por 

si só, indica inexistência de qualquer 

coisa, ou seja, negação total. É muito es-

quisito escrever antes de qualquer coisa 

que não existe. O correto e, por conse-

guinte, coerente seria usar expressões 

do tipo antes de qualquer coisa, antes de 

tudo etc. A frase inicial, depois de corri-

gida, fica assim: 
Antes de qualquer coisa, devo 

manifestar o meu apoio a você por 
sua bela atitude. 

 

Pegadinha 60 
O ministro disse que é na educação 

onde estão os mais difíceis 
problemas nacionais. 

     Esta pegadinha nos traz um discreto obs-

táculo, em que tropeçam muitos concursan-

dos. O pronome relativo onde só pode referir-

se a lugar físico ou assim considerado como 

se o fosse, local. Exemplos: A cidade, onde 

moro, é distante da sua. (onde refere-se a" 

cidade ", que é um local, um lugar físico) Esta 

é a rua onde a vi pela última vez. (onde refere-

se a rua, que é lugar físico) O teatro, onde ela 

se apresentou, estava lotado. (onde refere-se 

a teatro, que é lugar físico) Mas, na frase: Isso 

aconteceu numa época onde a superstição 

fervilhava na cabeça do povo. (CONSTRUÇÃO 

CONDENÁVEL. Onde está se referindo a 

época, que NÃO é lugar físico. Empregam-se 

os pronomes relativos no qual, na qual, nos 

quais, nas quais, em que sempre que o 

referente não for um lugar físico, um local, 

para evitar o uso indevido do pronome onde. 

A frase correta fica assim grafada: 
O ministro disse que é na educação 

em que estão os mais difíceis 

problemas nacionais. 

flamáveis e líquidos combustíveis de-

vem ser projetadas considerando os as-

pectos de segurança, saúde e meio am-

biente considerando não apenas os tra-

balhadores, mas também os clientes fi-

nais. Pois algumas vezes, o contexto lo-

gístico é deixado em segundo plano e a-

caba impactando em danos para os con-

sumidores com consideráveis prejuízos 

para a empresa e seus fornecedores. 

Porque a insatisfação do consumidor 

implica na não renovação do pedido e 

perda de cliente externo. Cliente interno 

e cliente externo devem ter níveis de a-

tenção equilibrados formando um círcu-

lo virtuoso. 

     Em relação à construção e monta-

gem das instalações para extração, pro-

dução, armazenamento, transferência, 

manuseio e manipulação de inflamáveis 

e líquidos combustíveis devem observar 

as especificações previstas no projeto, 

com participação de profissionais de 

logística e de segurança do trabalho pa-

ra entre a segurança e a saúde no tra-

balho e o atendimento da demanda e a 

continuidade da empresa. 

     Toda a empresa deve elaborar, docu-

mentar, implementar, divulgar e manter 

atualizados procedimentos operacionais 

que contemplem aspectos de segurança 

e saúde no trabalho. Tanto quanto de-

vem ser feitas Instruções de Trabalho 

(ITs) para padronizar os processos den-

tro das situações de procedimentos, 

procurando sempre aprimorá-las para 

promover maior eficiência. Já fiz e im-

plementei algumas ITs, e realmente, o 

resultado em termos de segurança e 

saúde no trabalho e em eficiência logís-

tica é surpreendente para os empresa-

rios. 

     Assim sendo, fica aqui mais uma NR 

relacionada com a Logística. Veremos a 

próxima. 

     Ótimo final de semana e busque 

sempre a excelência no seu final de se-

mana, para que possa tê-la no trabalho 

de forma cada vez mais . 

 

Ramires Salsiano 
Escritor e Colunista 

Consultor Empresarial e Palestrante 
Administrador, Mercadólogo e Especialista em 

Logística 
 

www.admkt-log.com  
Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/ADMKT-
LOG/225225210960842  

Twitter: @admktlog - 
https://twitter.com/admktlog  
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Controlar o peso e escolher os alimentos 
certos são atitudes importantes para a 

mulher que deseja engravidar 

      tempos de gravidez cada vez 

mais tardia, as mulheres que pretendem 

engravidar costumam ficar atentas às 

dicas que preservem ou aumentem a 

fertilidade. 

     Apesar de a tecnologia nos tratamen-

tos ter avançado muito neste sentido, 

segundo a nutricionista Tatiana Rom, do 

VIDA – Centro de Fertilidade da Rede 

D’Or, do Rio de Janeiro, é possível a-

postar em alguns alimentos e dicas alia-

das neste sentido. 

     Além da inclusão destes itens na die-

ta, ela recomenda que as mulheres que 

pretendem engravidar controlem o pe-

so. “Tanto o excesso quanto o baixo pe-

so interferem negativamente na ovula-

ção. Além disso, claro, tenha sempre 

acompanhamento médico”, reforça. 

 

Confira uma lista elaborada 

pela profissional. 

 
     1. Cuide bem do seu intestino 

     De acordo com Tatiana, é essencial 

que o intestino funcione bem para que 

os alimentos listados a seguir façam e-

feito. Para isso, a dica é consumir io-

gurtes e alimentos ricos em fibras: fru-

tas, vegetais e alimentos integrais. “A a-

veia é uma excelente fonte de fibra, e vai 

bem com várias frutas”, explica. Ela 

também recomenda que a mulher evite 

frituras, conservantes, corantes, refrige-

rantes e café. “Eles não ajudam em na-

da”, completa. 

     2. Ácido fólico 

     “Esse nutriente da família do com-

plexo B é um promotor da renovação ce-

lular”, explica a nutricionista. Segundo 

ela, o ácido fólico é importante desde a 

fecundação até o fim da gestação, pois 

ajuda na formação do sistema nervoso 

do feto. 

     Por isso, ela recomenda alimentos 

como fígado de frango orgânico, vege-

tais verde-escuros (espinafre, agrião, 

couve) e levedo de cerveja. “Prefira 

sempre os vegetais e produtos orgâni-

cos, que possuem menor teor de agro-

tóxicos”, recomenda. 

      

Trabalho 
extraordinário em 

condições insalubres 
exige autorização 

prévia do MTE 
 

      trabalhador ajuizou reclamação 

trabalhista contra as suas ex-emprega-

doras, empresas pertencentes ao mes-

mo grupo econômico, pleiteando, entre 

outras parcelas, horas extras cumpridas 

além da 6ª hora diária, em turnos inin-

terruptos de revezamento. Ele alegou 

que trabalhava em condições insalubres 

e não foi observado o disposto no artigo 

60 da CLT. As reclamadas se defende-

ram, sustentando que as jornadas foram 

ajustadas através de instrumentos cole-

tivos, sendo perfeitamente legais, já que 

respaldadas pelo inciso XIV do artigo 7º 

da Constituição Federal. 

     O Juízo de 1º Grau considerou invá-

lida apenas a negociação coletiva refe-

rente à jornada de 12 horas em dois tur-

nos ininterruptos de revezamento e de-

feriu o pagamento dos adicionais de ho-

ras extras pelo trabalho após a 8ª hora, 

com reflexos. 

     Leia mais sobre o assunto, clicando 

AQUI. 

Análise para identificar as podopatias e 

qual o procedimento mais adequado pa-

ra cada pessoa. Finalizando o atendi-

mento, os presentes receberão spa para 

os pés (esfoliação e hidratação) e mas-

sagem relaxante. 

     Os dias de atendimento de junho 

são: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 18, 25 e 26. 

     Para agendar, é necessário compare-

cer à unidade, que fica na Rua Guaporé, 

3221 - Nova Boa Vista ou pelo telefone 

(17) 3426-6710. 

telefone (17) 3426-6710. 
 

Senac Rio Preto leva exposição Esse 
lixo é seu à Praça Rui Barbosa 

 

     Em comemoração ao Dia do Meio 

Ambiente, o objetivo é conscientizar a 

população sobre o lixo das ruas que re-

cai no rio Preto e participa da 12ª Sema-

na Integrada do Meio Ambiente, que tem 

como tema Rio Preto: Meu Ambiente.  

Neste dia 5 de junho, a unidade levará a 

exposição itinerante Esse lixo é seu à 

Praça Rui Barbosa, das 9 às 17 horas. 

     O objetivo é impactar a população e 

conscientizar da importância de evitar o 

acúmulo de lixo nas ruas da cidade que 

escorre para os rios com as águas plu-

viais. 

     A Semana Integrada do Meio Ambi-

ente é realizada pela Secretaria de Meio 

Ambiente e Urbanismo de São José do 

Rio Preto e vai até 8 de junho. No dia 5, 

a população será orientada sobre os 

serviços oferecidos na cidade que con-

tribuem para a melhoria do meio am-

biente. 

     A Cooperativa de Reciclagem da Re-

gião dos Grandes Lagos levará sacolas 

para recolhimento de lixo reciclado, a 

Associação dos amigos dos Mananciais 

doará mudas de árvores e o Projeto rio 

Preto Vivo  apresentará um do vídeo do 

rio Preto. Uma programação cultural e 

atividades ecológicas também estão no 

cronograma do evento. Além da mostra, 

as etapas e ações do projeto serão apre-

sentadas aos . 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/ZANEL_ARQUIVO.pdf
http://www.admkt-log.com/
https://www.facebook.com/pages/ADMKT-LOG/225225210960842
https://www.facebook.com/pages/ADMKT-LOG/225225210960842
https://twitter.com/admktlog
http://trt-3.jusbrasil.com.br/noticias/122179187/trabalho-extraordinario-em-condicoes-insalubres-exige-autorizacao-previa-do-mte?utm_campaign=newsletter&utm_medium=email&utm_source=newsletter
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Acidentes com eletricidade: Perigo invisível 

 
 

Acidentes envolvendo eletricidade geram grande número de mortos e feridos todos os anos. Empresas e associações do setor elétrico brasileiro se 
mobilizam para combater o problema. 

Fonte: Revista Potencia Edição 100 
Por Paulo Martins 

      elétrica é uma daquelas 

descobertas que foram ganhando im-

portância com o passar do tempo, até 

que se tornaram indispensáveis para a 

manutenção da saúde, segurança e con-

forto do homem moderno. 

     O lado negativo da história é que a 

maior parte dos indivíduos sempre se 

limitou a usufruir os benefícios propor-

cionados por esse recurso, sem procu-

rar conhece-lo melhor. Assim, até hoje, 

muitos ignoram uma característica mar-

cante da eletricidade: a periculosidade. 

     Tanto falta informação ao leigo como 

há casos em que os profissionais deli-

beradamente ignoram as normas exis-

tentes. 

     Como consequência, todos os anos 

são registrados elevados índices de aci-

dentes com energia elétrica, que ferem 

e matam indistintamente usuários co-

muns e trabalhadores do sistema. 

     Embora alguns indicadores apontem 

para uma redução de ocorrências desse 

tipo, os números conhecidos são sufi-

cientes para comprovar que a situação é 

grave. 

     Um dos levantamentos mais impor-

tantes do País é divulgado anualmente 

pela Abracopel (Associação Brasileira 

de Conscientização para os Perigos da 

Eletricidade). 

     Entre os anos de 2007 e 2012, apu-

rou-se a média de 270 mortes por cho-

que elétrico no Brasil. Em 2013, com a 

maior abrangência da busca por infor-

mações, foram constatadas 592 ocor-

rências do tipo, ou seja, mais que o do-

bro da média apurada até então. 
 

 
 

     No ano passado, o total de acidentes 

envolvendo eletricidade chegou a 1.015. 

Além das 592 mortes, 165 pessoas fica-

ram com sequelas graves após levar 

choque. 

     Houve ainda 234 casos de curto-

circuito (dos quais 200 evoluíram para 

incêndios) e 24 acidentes por descarga 

atmosférica. 

     Segundo o levantamento da Abraco-

pel, chama atenção o número de mortes 

por choque envolvendo profissionais do 

setor elétrico e da construção civil: 165. 

Entre as vítimas estavam 65 pedreiros/ 

pintores; 71 eletricistas autônomos e 29 

eletricistas profissionais/empresa. 

     Também preocupa o número de 

mortes envolvendo eletricidade dentro 

das residências: 156. No entendimento 

da Abracopel, este dado, especificamen-

te, evidencia a existência de problemas 

sérios nas casas. “Estamos longe de ter 

uma instalação elétrica razoável. Esses 

acidentes indicam que a situação é 

caótica”, avalia o engenheiro eletricista 

Edson Martinho, diretor-executivo da 

associação. 

     Apesar dos números conhecidos se-

rem altos, a Abracopel alerta que o pro-

blema certamente é ainda maior. 

 

Conscientização da população 

é essencial para combater o 

problema 
 

     Conforme comprovam os números 

de acidentes envolvendo eletricidade, a 

situação pode, e deve, ser considerada 

grave. Mas porque o problema continua 

nesses níveis, uma vez que o Brasil 

reconhecidamente possui uma série de 

normas e leis sobre segurança nessa 

área? 

     Uma das explicações é que ainda 

persiste no país a cultura de não seguir 

regras. E isso se aplica tanto ao usuário 

ZapZap tem código 
fonte liberado após 

polêmica sobre 
legalidade; entenda 
      do mensageiro ZapZap, 

conhecido como o "WhatsApp brasilei-

ro", pôs fim nas polêmicas em torno da 

legalidade do app e, enfim, teve seu có-

digo fonte disponibilizado abertamente 

nesta terça-feira (3). Com isso, sua re-

gulamentação garantida junto à comuni-

dade de software livre. A medida foi to-

mada após um alerta feito por represen-

tantes do Telegram, dono do código ori-

ginal usado pelo ZapZap. 
(Foto: Luciana Maline/TechTudo) 

 
ZapZap, o WhatsApp brasileiro, opera dentro 

da legalidade graças ao código fonte 
publicado nesta terça-feira (3) 

     O Telegram tem acesso às suas ver-

sões modificadas e verificou o aumento 

repentino de usuários do ZapZap. Após 

análise, os desenvolvedores notaram a 

irregularidade. “Eles disseram que o 

próprio Google poderia retirar o aplica-

tivo da loja (Play Store), por isso, reco-

mendaram que eu disponibilizasse o có-

digo sob a licença certa para não haver 

problemas”, explicou o desenvolvedor 

Erick Costa. 

     Segundo o brasileiro, o problema foi 

causado por pura falta de conhecimento 

da licença GNU GPL, sob a qual o Tele-

gram está registrado. Então, para evitar 

problemas e regularizar o funcionamen-

to do aplicativo, sua versão do código 

fonte foi disponibilizada para acesso pú-

blico por meio do Github, famoso repo-

sitório de software livre – no site. Tam-

bém é possível ver a inscrição “Licen-

ciado sob GNU GPL”. 

     Com a medida, o desenvolvedor diz 

que pretende pôr um fim nas discus-

sões. “Fiquei muito feliz porque o Tele-

gram me deu todo o apoio. Agora vou 

poder me dedicar a melhorias no aplica-

tivo”, disse. O número de downloads do 

mensageiro brasileiro já se aproxima do 

meio milhão e reúne 200 mil usuários 

ativos. 

     O Telegram tem acesso às suas ver-

sões modificadas e verificou o aumento 

repentino de usuários do ZapZap. Após 

análise, os desenvolvedores notaram a 

irregularidade. “Eles disseram que o 

próprio Google poderia retirar o apli-

cativo da loja (Play Store), por isso, re-

comendaram que eu disponibilizasse o 

código sob a licença certa para não há-

ver problemas”, explicou o desenvol-

vedor Erick Costa. 

     Segundo o brasileiro, o problema foi 

causado por pura falta de conhecimento 

da licença GNU GPL, sob a qual o Tele-

gram está registrado. Então, para evitar 

problemas e regularizar o funcionamen-

to do aplicativo, sua versão do código 

fonte foi disponibilizada para . 

Ministério da Saúde diz que publicação 
da portaria 415 “foi um equívoco” 

A assessoria do órgão declarou que a revogação se deu por que a mesma 
“não foi pactuada internamente entre os gestores”, possuindo “inconsistência 

de redação e de gastos” 

 
 

leigo quanto aos profissionais e a deter-

minadas empresas. 

     Diante desse quadro, uma das solu-

ções possíveis é a prevenção. Ou seja, é 

necessário estabelecer uma política de 

investimentos contínuos em segurança 

da população e na melhoria das condi-

ções de trabalho nas empresas do setor. 

É preciso ainda exercer fiscalização efe-

tiva e aplicar a devida punição, quando 

necessário. 

    Outra proposta envolve a realização 

de um amplo trabalho para tentar a 

mentalidade da população, como defen-

de a Abracopel. “A conscientização é um 

dos principais fatores para mudança 

desse cenário”, opina Edson Martinho. 

     Para o diretor-executivo da entidade, 

esse é um trabalho muito grande, de 

longo prazo, e que necessita ser feito em 

conjunto pelo governo e sociedade em 

geral: “É preciso uma força-tarefa en-

volvendo todos para criar a consciência 

da segurança no Brasil, de forma que as 

pessoas comecem a respeitar a eletri-

cidade como ela deve ser respeitada”, 

conclui. 

 
     Conforme citado anteriormente, um 

grande número de acidentes com eletri-

cidade tem como vítima os trabalha-

dores da construção civil. É o caso, por 

exemplo, quando um pedreiro encosta o 

vergalhão de ferro na rede elétrica e leva 

um choque. A aproximação da fiação 

pode ser perigosa também para o pintor 

que manuseia uma extensão para rolo 

de pintura e ainda durante a instalação 

de uma simples antena, seja por leigo ou 

por profissional. 
 

 
 

     A questão é: será que todos eles as-

bem dos riscos que estão correndo? Se 

possuem esse conhecimento, estão se 

protegendo adequadamente, com os de-

vidos equipamentos de segurança? E 

mais: estão seguindo os procedimentos 

corretos de trabalho? 

     Além de ser fundamental para que os 

trabalhadores do setor elétrico e consu-

midores comuns aprendam a se prote-

ger, o conhecimento é essencial tam-

bém para o sucesso das ações que vi-

sam conscientizar a sociedade. 

     Cesar Moreira destaca que é funda-

mental trabalhar em cima das estatís-

ticas existentes. Ou seja, detectar que 

tipo de ocorrência se faz mais presente 

em determinado local e adotar as medi-

das necessárias para essa situação. O 

relatório da Fundação COGE, por exem-

plo, traz levantamento detalhado de ca-

da uma das principais causas de aci-

dentes envolvendo a população. 

 

Empresa capacita trabalhador e 

combate ligações clandestinas 

 

    Atendendo aproximadamente 17 mi-

lhões de clientes na Região Metropolita-

na de São Paulo, a AES Eletropaulo é ti-

da como referência na área de seguran-

ça do trabalho. 

     Conforme destaca Alexandre Men-

des Evangelista, gerente de segurança e 

Saúde Ocupacional da empresa, o su-

cesso das ações desenvolvidas apoia-se 

no tripé formado por: tecnologia, defini-

ção clara de processos seguros e cons-

cientização e engajamento dos colabo-

radores, incluindo a alta direção. Para 

ele, quanto maior for o nível de cons-

cientização da sociedade, menores se-

rão as chances de a população se expor 

a condições perigosas e sofrer aci-

dentes. Por esse motivo, a companhia 

tem se empenhado cada vez mais em 

suprir os consumidores de informações 

necessárias para que se faça o uso se-

guro da energia elétrica. 

     “A AES Eletropaulo desenvolve pro-

gramas consistentes e amplos de cons-

cientização da população e de regulari-

zação das instalações elétricas para a-

culturar as pessoas em relação aos ris-

cos que a rede elétrica traz”, informa o 

porta-voz. 

 

Vítima de choque, ex-eletricista 
dá palestras 

 

     Mesmo quando não matam, os aci-

dentes envolvendo eletricidade podem 

deixar sérias sequelas. Foi o que acon-

teceu com o ex-eletricista Flávio Lúcio 

Peralta, hoje com 45 anos. Em 1997, ele 

levou um choque elétrico de 13.800V 

quando trocava um transformador. Co-

mo consequência, teve que amputar os 

braços. Nesse período ele precisou pas-

sar por 11 cirurgias e fazer tratamentos 

que consumiram uma respeitável quan-

tia em dinheiro. 

     Flávio passou a conviver com muitas 

limitações físicas, mas garante que não 

se deixou abater. Adotando uma atitude 

positiva diante da vida, ele passou a se 

dedicar e ajudar o próximo. Grande par-

te de seu tempo é tomado pela reali-

zação de palestras em empresas para 

alertar sobre a importância das normas 

de segurança no trabalho. Ele calcula 

que já ministrou mais de 750 palestras 

pelo Brasil afora. “Levo a mensagem de 

que a segurança do trabalho tem que es-

tar em primeiro lugar em nossas vidas. 

Caso contrário, pagamos um preço alto 

por isso”, . 
 

 
Flávio peralta palestrando para 6 mil 

trabalhadores no Rio de Janeiro (Maio/2014) 

 

Fonte: Fórum 
Por Marcelo Hailer e Isadora Otoni 

(Foto de capa: Mídia Ninja) 

 
      415/2014, que incluía o 

serviço do aborto legal na tabela do SUS 

(Sistema Único de Saúde), durou ape-

nas sete dias. Anunciada pelo Ministério 

da Saúde no dia 22 de maio, a resolução 

foi revogada hoje (29), após pressão da 

bancada religiosa, com declarações pú-

blicas contrárias do senador Magno 

Malta (PR-ES) e o deputado André Mou-

ra (PSC-SE). 

     A assessoria de comunicação do Mi-

nistério da Saúde declarou que a revo-

gação se deu por que a mesma “não foi 

pactuada internamente entre os gesto-

res”, possuindo “inconsistência de re-

dação e de gastos”. A respeito de uma 

portaria de tamanha importância ter si-

do publicada sem entendimento interno, 

o órgão se limitou a dizer que a sua pu-

blicação “foi um equívoco”. 

      

 

    A respeito do aborto legal, permitido 

para casos de estupros, risco para a 

mãe e fetos anencéfalos, o ministério 

disse que tudo continua como antes e 

que “não existe prazo para a publicação 

de uma nova portaria”. A reportagem 

também perguntou se a revogação se 

deu por conta da pressão da bancada re-

ligiosa no Congresso Nacional, o que foi 

negado, a ação teria ocorrido “sem in-

terferência externa”. A resolução, com-

plementar à lei 12.845, estipulava o va-

lor de R$ 443,40 a ser repassado a cada 

gravidez interrompida, já prevista nos 

termos da lei, nos hospitais públicos.   

     “Chamo a atenção para que nós 

cristãos, que entendemos o aborto co-

mo uma afronta à natureza de Deus, nos 

levantemos, nos insurjamos e exijamos 

que essa portaria seja revogada”, anun-

ciou Magno Malta na terça-feira (27). 

Para ele, a portaria obrigava o médico a 

“cometer um crime”. 

     Já o PSC anunciou em nota que o de-

putado André Moura havia protocolado 

o Projeto de Decreto Legislativo 1490/ 

2014 para sustar a portaria. Na visão do 

partido, o valor estipulado é um exem-

plo de que “o governo reduz princípios 

básicos da vida e da família a ”. 

 

 

 
 

 

 

Advogado escreve receita de pamonha na petição 
para provar que juiz não lê os autos 

     Um outro leitor nos informou que 

teve aulas de prática trabalhista com um 

juiz e ele o aconselhou a nem colocar 

jurisprudência que eles não leem. 

     E sua opinião á ? 
Publicado por Jean Pires 

Fonte: 
http://www.naoentendodireito.com/2014/05/advo

gado-escreve-receita-de-pamonha-na.html  

      eu via as notícias de que 

um estudante havia escrito o modo de 

preparo de um macarrão instantâneo na 

redação do ENEM eu achei que seria o 

máximo que alguém poderia fazer, mas 

aí um cara escreveu o hino do 

Palmeiras. 

     Em um delírio, eu pensei, será que 

algum advogado, um dia teria coragem 

de escrever isso em uma petição? 

     TERIA! 

     Um advogado que obviamente pediu 

para não ter o seu nome revelado, nos 

enviou esta petição em que ele prova 

por A + B que juiz não lê jurisprudência! 

     Sim meus amigos, ele escreveu uma 

receita de pamonha na petição… E 

PASSOU BATIDO PELO JUIZ! 

     Veja na foto ao lado. 

     Como a letra tá pequena, eu vou 

transcrever o que está escrito: “Senho-

res julgadores, espero que entendam o 

que faço nestas pequenas linhas, e que 

não seja punido por tal ato de rebeldia, 

mas há tempos os advogados vem sen-

do desrespeitados pelos magistrados, 

que sequer se dão ao trabalho de ana-

lisar os pleitos que apresentamos. Nos-

sas petições nunca são lidas com a a-

tenção necessária. A maior prova disso, 

será demonstrada agora, pois se somos 

tradados como pamonhas, nada mais 

justo do que trazer aos autos a receita 

 
desta tão famosa iguaria. Rale as espi-

gas ou corte-as rente ao sabugo e passe 

no liquidificador, juntamente com a á-

gua, acrescente o coco, o açúcar e mexa 

bem, coloque a massa na palha de milho 

e amarre bem, em uma panela grande 

ferva bem a água, e vá colocando as pa-

monhas uma a uma após a fervura com-

pleta da água, Importante a água deve 

estar realmente fervendo para receber 

as pamonhas, caso contrário elas vão se 

desfazer. Cozinhe por mais ou menos 40 

minutos, retirando as pamonhas com o 

auxílio de uma escumadeira.”  

 
 

 

Funcionário de usina 
morre ao cair em 

moenda em Penápolis 
 

Fonte: www.folhadaregiao.com.br – Silvia Helena 

      mecânico de 49 anos, identifica-

do como Cláudio Soares Correia, que 

trabalhava na unidade de uma Destilaria 

em Penápolis (SP), morreu no início da 

noite de segunda-feira (02/06) após cair 

dentro da moenda utilizada para proces-

sar cana-de-açúcar na indústria sucroe-

nergética.  

     O acidente aconteceu por volta das 

17h20 e causou comoção entre os cerca 

de 250 operários que trabalham na linha 

de produção de etanol e açúcar. 

     De acordo com informações da as-

sessoria de imprensa do Grupo, o traba-

lhador era funcionário antigo da usina. 

Ele que já havia prestado serviço na 

mesma função para a Campestre, foi in-

corporado à nova administração depois 

da venda da unidade de produção no fi-

nal do ano passado. 

     A assessoria informou que o local 

passou por perícia feita pela Polícia Ci-

entífica. "Laudo preliminar extraoficial a-

pontou que, contrariando todas as re-

gras de segurança da indústria, o traba-

lhador tentou realizar manobra de ma-

nutenção com o equipamento em pleno 

funcionamento", afirmou a . 

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