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Fundador do SINTEST-

MG visita atuais diretores 
Foto e compartilhamento com SINTEST-MG 

 
 

Visita de Levil Batista Franca faz parte dos preparativos para o lançamento do 

livro em comemoração ao aniversário do sindicato. 

      último dia 13 de janeiro, a di-

retoria do Sindicato dos Técnicos de 

Segurança do Trabalho de Minas Ge-

rais (SINTEST-MG), recebeu a visita 

do fundador e primeiro presidente da 

instituição, Levil Batista Franca. 

     O encontro faz parte dos prepara-

tivos para o lançamento do livro em 

comemoração ao aniversário do sindi-

cato. 

     Levil Batista Franca iniciou a luta 

pela fundação do SINTEST-MG, em 

1986, na Associação Profissional dos 

Supervisores do Trabalho (APRO-

TEST), em que integrava e exerceu a 

presidência, juntamente com um gru-

po de Supervisores de Segurança do 

Trabalho de Minas Gerais. Em 10 de 

dezembro de 1988, com o reconheci-

mento sindical, encabeçada por Levil 

Batista ao Ministério do Trabalho, a 

APROTEST teve seu fim, com a fun-

dação do SINTEST-MG e o início da 

sua diretoria. 

     Entre 1988 a 1991, Levil Batista a-

tuou na presidência e reeleito para um 

novo mandato em 1991 a 1994. Dedi-

cado, continuou a lutar pela redução 

de acidentes nas empresas, prezando 

pela ética e transparência, levando in-

formações, por meio de palestras, se-

minários nas dependências das em-

presas da capital e do interior do es-

tado. O SINTEST-MG ganhou espaço  

na participação em assembleias nas 

negociações de melhores salários e 

condições de trabalho, e recebeu a-

poio de muitos profissionais, empre-

sas de diversos seguimentos e enti-

dades sindicais. 

     Levil Batista ressalta que a falta de 

orientação sobre segurança é a causa 

de muitas mortes e acidentes dos tra-

balhadores e por isso, os técnicos de 

segurança tem o direito de exercer a 

sua profissão e serem reconhecidos. 

“A representatividade da categoria foi 

um marco para Minas Gerais para a 

mudança do cenário de perdas, pois 

somos os profissionais que prezam 

pela vida, que é o bem mais precioso 

que o ser humano possui”. 

     O atual presidente do SINTEST-

MG, Claudio Ferreira, sentiu honrado 

em receber a visita de Levil Batista, 

tendo a sua admiração e respeito pela 

história que iniciou na defesa dos di-

reitos da categoria. “É gratificante re-

cebê-lo aqui no sindicato em que ele 

fundou. Mostrar que o seu legado 

continua a incentivar outras gerações, 

com o mesmo propósito de lutar pelo 

direito do trabalhador de exercer a 

função com segurança, como tam-

bém, que os técnicos de segurança 

sejam respeitados e tenham os seus 

direitos trabalhistas garantidos”.  

 

Nas férias de verão consulte o site Áreas 

Verdes das Cidades, o maior acervo sobre 

áreas verdes e parques de São Paulo 
 

 

exercício de convivência solidária en-

tre pessoas e natureza, o que favorece 

o estreitamento das relações de ami-

zades. A simples contemplação nas á-

reas verdes possibilita uma experiên-

cia estética única, permitindo que se 

vivencie a harmonia e o bem-estar, 

generosamente ofertados pela nature-

za. A quantidade e o estado de conser-

vação das áreas verdes de uma cidade 

elevam a percepção de desenvolvi-

mento humano e social. 

     O Áreas Verdes das Cidades, como 

dissemos, além de oferecer um pano-

rama do patrimônio cultural e natural 

presente nos parques urbanos das ci-

dades, incentiva sua visitação. Nele o 

leitor vai encontrar um pouco da his-

tória de cada parque, seus equipa-

mentos, sua infraestrutura e as atra-

ções para quem os visita, além de fo-

tos, vídeos, mapas de localização e o 

que vale a pena visitar no local. A cada 

15 dias, em média, uma nova área é 

inserida no site. 

     Além dessas publicações, procura, 

por meio de seus canais na Web, Fa-

cebook, YouTube e Google+, registrar 

outras informações relevantes sobre 

meio ambiente e sustentabilidade, 

mas sempre em conexão com os par-

ques urbanos. 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Perito e 
Assistente Técnico 

com o professor 
Ivomar Mezoni 

 

Clique sobre a cidade do seu 

interesse; obtenha todas as 

informações e faça sua 

inscrição agora mesmo! 
CURSO DE EXCELÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OU PEÇA INFORMAÇÕES 
contato@norminha.net.br 

ATENÇÃO 
EX-ALUNOS 

 

O Curso de Perícia 
teve 80% do seu 

conteúdo reformulado, 
com atualizações. 

Desconto de 50% para 
quem já fez o curso 

com o Professor 

Ivomar 
contato@norminha.net.br 

      com a crise econômi-

ca, que atualmente afeta a vida e colo-

ca em risco o emprego de milhares de 

trabalhadores, o governador do esta-

do de São Paulo, Geraldo Alckmin, re-

cebeu em audiência as lideranças da 

FEQUIMFAR, para um debate com 

propostas sobre ações emergenciais 

para 2016, objetivando a defesa dos 

postos de trabalho e manutenção de 

direitos trabalhistas. 

     Sergio Luiz Leite, Serginho, presi-

dente da FEQUIMFAR (Federação dos 

Trabalhadores nas Indústrias Quími-

cas e Farmacêuticas do Estado de São 

Paulo), 1º Secretário da Força Sindi-

cal e membro efetivo do conselho do 

CODEFAT, esteve reunido com o Go-

vernador do estado de São Paulo, Ge-

raldo Alckmin, em audiência realizada 

na manhã do dia 18 de janeiro, no Pa-

lácio dos Bandeirantes, e que também 

contou com a participação dos dire-

tores da Federação, Edson Dias Bica-

lho, secretário geral, Antonio Silvan 

Oliveira, 2º vice-presidente, e Herbert 

Passos, 1º vice-presidente da entida-

de. 

     Na ocasião foram discutidas ques-

tões referentes ao emprego nos seto-

res químicos, farmacêutico, fertilizan-

tes, e da produção de etanol, entre 

outros, bem como a redução do ICMS 

dos medicamentos genéricos. 

     Serginho destaca: “O governador 

Geraldo Alckmin foi extremamente re-

ceptivo  as  nossas  preocupações  e 

Alckmin recebe Lideranças Químicas para 

discussão de ações emergenciais contra a crise 
 

 

analises, em relação à manutenção do 

emprego no ramo industrial químico. 

E a exemplo dos avanços que tivemos 

no passado, o governo do estado de 

São Paulo, na pessoa do próprio go-

vernador, reiterou a possibilidade de 

que sejam realizados acordos referen-

te a redução da alíquota do ICMS (Im-

posto sobre Circulação de Mercado-

rias e Serviços) de alguns segmentos 

do setor químico, como o farmacêu-

tico, o de fertilizantes, o de plásticos 

e, como também o de reciclagem. 

Também esteve em discussão a grave 

situação do setor de fabricação do ál-

cool/etanol, que vem enfrentando difi-

culdades”. 

     Serginho ressalta que o Governa-

dor já sancionou a lei que reduz o IC-

MS sobre os medicamentos genéri-

cos, e que resulta na redução na alí-

quota dos mesmos de 18% para 12%. 

Lembrando que até o final do próximo 

mês de fevereiro deverá ser editado o 

decreto, estando este já regulamen-

tado. 

     A FEQUIMFAR é filiada à Força Sin-

dical, CNTQ e IndustriALL. É compos-

ta por 33 Sindicatos filiados e, repre-

senta cerca de 200 mil trabalhadores 

em todo o Estado de São Paulo, dis-

tribuídos em 23 segmentos de ativi-

dade do setor químico.  
 

Fonte: Departamento de Imprensa da Fequimfar 

     as férias deste verão e le-

ve sua família para visitar um ou mais 

parques/praças resenhados pelo site 

Áreas Verdes das Cidades e entrem 

em contato com a natureza, aprovei-

tando suas atrações. O site oferece 

um panorama do patrimônio cultural e 

natural presente nas áreas verdes ur-

banas das cidades, bem como incenti-

va sua visitação.  

     Hoje estão publicadas resenhas, 

fotos e vídeos de 131 áreas verdes, 

principalmente da região metropolita-

na de São Paulo, constituindo o maior 

acervo de informações e serviços so-

bre parques e áreas verdes da cidade 

de São Paulo na Internet. O site tem a-

tualmente cerca de 1.500 visualiza-

ções diariamente e em domingos de 

tempo bom chega a ultrapassar a 3. 

000, números que evoluem cotidia-

namente. 

     Visitar áreas arborizadas traz con-

forto ambiental. A saúde física e men-

tal recebe benefícios comprovados ci-

entificamente, conforme atestam pes-

quisadores americanos, japoneses e 

europeus. As áreas verdes urbanas 

são espaços privilegiados, amenizan-

do a aridez das cidades. A diversidade 

de vegetação se encarrega de atrair, 

proteger e alimentar animais e pássa- 
ros. Agrega-se a  oportunidade para o 

   evento será realizado em João Pes-

soa (PB) nos dias 23 e 24 de fevereiro 

de 2016 no Auditório da Faculdade 

Maurício de Nassau – Avenida Epitá-

cio Pessoa, 1201 – Bairro dos Esta-

dos. 

     Inscrições através do e-mail: 

     Eventos.crpe@fundacentro.gov.br 

e informações pelos telefones (81) 

3427-4566 / 3427-4775 

      

ATENÇÃO! 
CURSO BOMBEIRO 

PROFISSIONAL CIVIL 
Araçatuba (SP) 

 
 

     A “FIRE FIGHTER” - 1ª Escola de 

Bombeiro Profissional Civil credencia-

da de Araçatuba e Região informa que 

iniciará nova turma neste próximo dia 

30 de janeiro, sempre aos sábados. O 

curso tem duração de 4 MESES. 

     Inscrições: 

     Pelo telefone (18) 99612-7201, 

http://www.bombeirocivilaracatuba.c

om.br/ ou pessoalmente na Avenida 

Preste Maia, 1850 (Ao lado da FATEC), 

Bairro Ipanema – Araçatuba (SP). 

     VAGAS LIMITADAS! 

 
     Evento preparatório para o VIII 

CMATIC em abril/2016 no DF.  
 

 Curso de 
Instrutor em 

Trabalho Altura 
(NR-35) em 

Araçatuba (SP) 
 

 

     Público Alvo: Técnicos e Engenhei-

ros de Segurança do Trabalho; Bom-

beiro Profissional Civil; Profissionais 

detentores de proficiência que irão mi-

nistrar cursos básicos de trabalho em 

altura para certificação de NR-35. 

     Dias: 07, 08, 14, 15 e 16 de Mar-

ço/2016 das 08 às 17h00 – Carga ho-

rária: 40 horas. 
 

     LOCAL: Escola de Bombeiro Pro-

fissional Civil “Fire Fighter” – Avenida 

Prestes Maia, 1850 (Ao lado da FA-

TEC), Bairro Ipanema, Araçatuba (SP). 
 

     INVESTIMENTO: 

     Pagamento até 29/01 R$800,00; 

Pagamento até 29/02 R$900,00; Até 

04/03 R$1.200,00. Dividimos em até 

03 vezes no boleto (Consulte-nos). 
 

     INSCRIÇÕES: 

     contato@norminha.net.br 

     VAGAS LIMITADAS! 
 

 

 

    -  Toda quinta-feira no seu e-mail -  Assinatura gratuita: assinatura@norminha.net.br 

 

Divulgando ações e missões de profissionais e de empresas que promovem o bem estar dos trabalhadores brasileiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

             

ATENÇÃO! 

SOLICITAMOS A COLABORAÇÃO 

DE TODOS OS SEGUIDORES DE 

“NORMINHA” COMPRANDO EM 

NOSSO SITE DE VENDAS. 

É SEGURO E APROVADO! 

Compre diretamente com Wilson 

Célio Maioli – Diretor de Norminha 

 

CPR-Paraíba realiza Fórum Nordeste 

Sobre Condições e Meio Ambiente do 

Trabalho na Indústria da Construção Civil 
O evento ocorrerá em João Pessoa (PB) nos dias 23 e 24 de fevereiro e a 

inscrição é apenas 1Kg de alimento não perecível. Garanta já a sua participação. 

PRESIDENTE PRUDENTE (SP) 
26 A 29 DE ABRIL/2016 

25/04 - 19h00 
AULA/PALESTRA GRATUITO 

 

CAMPINAS (SP) 

31/05 A 03 DE JUNHO/2016 
30/05 - 19h00 

AULA/PALESTRA GRATUITO 

 

MARÍLIA (SP) 

02 A 05 DE AGOSTO/2016 

01/08 - 19h00 
AULA/PALESTRA GRATUITO 

 

RIBEIRÃO PRETO (SP) 
04 A 07 DE OUTUBRO/2016 

03/10 – 19h00 
AULA/PALESTRA GRATUITO 

 

ARAÇATUBA (SP) 
06 A 09 DE DEZEMBRO/2016 

05/12 – 19h00 

AULA/PALESTRA GRATUITO 

 

Vamos colocar 
sua empresa no 
computador ou 
na palma das 
mãos de mais 

de 2 milhões de 
profissionais? 

 

Se você tem uma 

empresa, não perca 

tempo. Participe dessa 

parceria agora mesmo! 

Nosso trabalho está 

consagrado publicamente 

e não cansamos, de a 

cada semana, dar o de 

melhor a todos! 

Anuncie aqui! 
contato@norminha.net.br 
É BARATO E A PUBLICIDADE É 

EFICIÊNTE! 
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Ministério do 

Trabalho e 

Previdência 

unifica perfis 

no Twitter 
 

 
 

@TrabalhoEPrev é o novo perfil 

oficial do órgão na rede social 
 

      a unificação dos ministérios 

do Trabalho e Emprego (MTE) e da 

Previdência Social (MPS), anunciada 

durante a reforma administrativa pela 

presidenta Dilma em 2015, os perfis 

institucionais nas redes sociais tam-

bém estão sendo formatados gradati-

vamente. A primeira mudança foi rea-

lizada no dia 15 de janeiro de 2016, 

com a fusão dos perfis no Twitter. A-

gora todos os conteúdos do minis-

tério neste canal serão postados pelo 

perfil @TrabalhoEPrev, em substitui-

ção aos antigos @trabalhogovbr, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, e 

@MinPrevidencia, do Ministério da 

Previdência Social. 

     A unificação também irá ocorrer 

em outras plataformas digitais como 

Facebook, Instagram, SoundCloud e 

Flickr, dentro dos próximos dias, bem 

como nos portais institucionais. A ini-

ciativa busca facilitar o acesso de in-

formações aos internautas que terão 

concentrados, num único ambiente, 

informações sobre programas e ser-

viços da área do Trabalho e da Pre-

vidência Social. 
 

 
     Reforma – Em outubro a presiden-

ta Dilma Rousseff anunciou uma am-

pla reforma administrativa com o ob-

jetivo de melhorar a gestão pública, 

tornar o país mais competitivo e asse-

gurar mais igualdade de oportunida-

des aos cidadãos. Entre as medidas, 

foi anunciada a fusão dos ministérios 

do Trabalho e Emprego e da Previ-

dência Social, que passou para Minis-

tério do Trabalho e Previdência Social 

(MTPS).  

Mulher será indenizada por carregar saco de cimento em 

prova de Concurso Público 
     a carregar um saco de 50 

kg de cimento por um percurso de 60 

metros durante a prova prática de 

concurso público, uma candidata ao 

cargo de ajudante-geral da Prefeitura 

de Tambaú (SP) será indenizada pelo 

constrangimento a que foi exposta. A 

decisão é da 7ª Câmara de Direito Pú-

blico do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, que fixou o valor de R$ 5 mil 

pelos danos morais. 

     De acordo com o processo, a can-

didata questionou o fato de o edital 

não especificar qual seria a prova prá-

tica e não fazer distinção entre ho-

mens e mulheres na avaliação. Tam-

bém reclamou que houve atraso de 

três horas no início da prova e que, 

durante esse tempo, os candidatos 

não tiveram acesso a banheiros, água 

ou alimentação. 

     Para o relator, desembargador Ma-

galhães Coelho, a não distinção de gê-

nero no contexto do concurso foi er-

rônea, dado que homens e mulheres 

são fisicamente desiguais e devem ser 

discriminados na medida de suas de-

sigualdades. Quanto à necessidade da 

prova de carregamento de peso, afir-

mou o magistrado que o referido car-

go tem inúmeras outras funções que  

      livro "Saúde e Segurança do Tra-

balho na Construção Civil Brasileira" 

aborda saúde e segurança do trabalho 

na construção civil, com dados ofi-

ciais que comprovam que a atividade 

econômica é a que registra o maior 

número de mortes de trabalhadores: 

são mais de 450 óbitos a cada ano, se-

gundo dados oficiais. Os capítulos a-

presentam perfil do mercado de traba-

lho e dos trabalhadores; terceirização 

e acidentes de trabalho na construção 

civil; estratégias de enfrentamento às 

irregularidades trabalhistas do setor. 

     A obra coletiva foi lançada em 

2015 a partir de parceria firmada com 

o Ministério Público do Trabalho 

(MPT), a Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) e a Universida- 

    artigo do Linkedin publicado pe-

la revista Quartz revela que trabalhar 

infeliz com o chefe pode trazer efeitos 

tão ruins para a saúde quanto fumar 

passivamente. A leitura ainda aponta 

que quanto mais tempo você perma-

nece em um emprego trabalhando pa-

ra alguém que te estressa, maior é o 

dano a sua saúde física e mental. 

     De acordo com a Quartz, o dados 

da Associação de Psicologia dos Esta-

dos Unidos apontam que 75% dos tra-

balhadores americanos consideram 

seus chefes a maior causa de estresse 

no trabalho. Porém, 59% deles não 

sairia do emprego. 

     O números provam que as pessoas 

tem a capacidade de se acomodar em 

seus empregos, mesmo infelizes, o 

que dificulta ainda mais o processo do 

pedido de demissão e a busca por um 

ambiente de trabalho mais sadio. 

     Pior que cigarro 

     Pesquisadores da Harvard Busi-

ness School e da Universidade Stan-

ford, nos EUA, reuniram dados de 

mais de 200 estudos e descobriram 

que estresses comuns no trabalho po-

dem ter efeitos tão nocivos quanto a 

exposição a uma quantidade conside-

rável de fumaça do cigarro alheio. 

     A situação motivo de maior es-

tresse no trabalho, que é o risco de 

perder o emprego, faz com que as 

pessoas tenham 50% mais chances 

de passar por problemas de saúde. Já 

um cargo que exige mais do que se 

tem capacidade pode oferecer 35% 

mais riscos de algum problema médi-

co diagnosticado. 

     Sobrevivendo 

     Em alguns casos os problemas 

com os chefes podem ser apenas uma 

poderiam ser desempenhadas por mu 

lheres, sem a necessidade de manejar 

materiais extremamente pesados. 

“Verifica-se que o certame foi carre-

ado de irregularidades. A municipali-

dade agiu de maneira danosa e o-

fendeu a dignidade e honra da can-

didata, que resultaram manchadas pe- 

de Federal de Sergipe (UFS). 

     O livro é organizado pelo Auditor 

Fiscal do Trabalho e pesquisador do 

Centro de Estudos Sindicais e de Eco- 

Foto: Reprodução 

 
Miranda Priestly, do filme "O Diabo Veste 

Prada" é a chefe mais temida dos cinemas 
 

questão de afinidade. Entretanto, exis-

tem sim muitos chefes como Miranda 

Priestly (o terror de "O Diabo Veste 

Prada") na vida real. 

     Mas, como reconhecer se você se 

encaixa na primeira ou na segunda 

questão? 

     Chefes ruins são excessivamente 

agressivos, narcisistas e até violentos. 

Eles costumam dizer frases como 

“Sempre fizemos desta forma”, “Você  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prova prática era exigência para vaga de ajudante geral em Tambaú (SP). Prova 

foi realizada no dia 11 de agosto de 2013. 

la tarefa à qual foi submetida.” 

     Participaram do julgamento os de-

sembargadores Eduardo Gouvêa e 

Luiz Sergio Fernandes de Souza, que 

acompanharam o voto do relator. 

Com informações da Assessoria de 

Imprensa do TJ-SP. 

 

nomia do Trabalho da Unicamp (Ce-

sit), Vitor Filgueiras. A distribuição da 

obra é gratuita. 

     Faça o download aqui.  

já deveria estar satisfeito só por ter 

um emprego” e “Esse lugar vira uma 

bagunça quando eu não estou aqui”. 

     O que deve ser pensado é que com 

as dificuldades do atual mercado de 

trabalho, sair do emprego e recome-

çar não é algo tão fácil. Com isso vem 

a acomodação e a motivação para fa-

zer um bom trabalho vai embora. E-

xistem algumas estratégias simples 

que podem ajudar a passar por esse 

momento de crise profissional: 

     1- Faça uma lista com os objetivos 

do dia, riscando quando concluir cada 

uma deles. Essa sensação de ter ter-

minado algo pode te ajudar a seguir 

em frente. 

     2- Desligue-se do e-mail e do tele-

fone aos finais de semana. Isso pode 

ajudar a recarregar a bateria para o 

trabalho, mesmo que por pouco tem-

po.  Compartilhamos: Gazeta 

 
 

     Biocombustíveis para aviões a jato: 

Cientistas americanos transformam ó-

leo de plantas, como soja, em um 

combustível para jatos, com caracte-

rísticas semelhantes ao querosene, 

derivado do petróleo. Engenheiros 

químicos americanos transformaram 

com sucesso óleo de plantas ─ ca-

nola, coco e soja ─ em combustível 

para aeronaves, indistinguível dos 

combustíveis convencionais, de acor-

do com testes feitos pelo governo a-

mericano. Trabalhando com a Agência 

de Projetos de Pesquisa Avançada pa-

ra Defesa (DARPA, na sigla em inglês) 

do Departamento de Defesa dos Esta-

dos Unidos, cientistas do Centro de 

Pesquisa de Energia e Meio Ambiente 

(EERC, na sigla em inglês) da Univer-

sity of North Dakota converteram o 

óleo derivado dessas plantas em com-

bustível com densidade, conteúdo e-

nergético e, até ponto de congela-

mento, similares aos derivados de pe-

tróleo. 

     “O novo biocombustível congela 

somente a – 47º C. Qualquer pessoa 

familiarizada com biodiesel sabe que 

esse resultado é uma grande conquis-

ta”, observa o engenheiro químico 

Chad Wocken, gerente de pesquisas 

em tecnologia ambiental do EERC. “O 

óleo é processado para ter as mesmas 

moléculas de hidrocarbonetos do 

combustível fóssil”. 

     Embora tenha se recusado a expli-

car os detalhes exatos do processo, 

Wocken comenta que o processo é 

termocatalítico ─ em outras palavras, 

os engenheiros aquecem o óleo ve-

getal na presença de um catalizador 

(não revelado) para criar uma grande 

quantidade de produtos semelhantes 

aos derivados de petróleo. O processo 

não é diferente do refino convencional 

de petróleo, processo que produz vá-

rios subprodutos, desde querosene, 

usado como combustível para avia-

ção, até a gasolina comum. 

     “O custo do processo é compará-

vel ao do refino de petróleo”, e talvez 

até  mais barato, ressalta Wocken, “e 

Senac Presidente Prudente abre inscrições 

para curso de Reciclagem para Bombeiro Civil 
O curso é voltado para profissionais que atuam na área e que necessitam 

passar por reciclagem profissional. 

      objetivo de atualizar bombei-

ros civis nos serviços de prevenção e 

atendimentos de emergência, o Senac 

Presidente Prudente (SP) abre inscri-

ções para o curo de Reciclagem para 

Bombeiro Civil. 

     O curso é voltado para profissio-

nais que atuam na área e que necessi-

tam passar por reciclagem profissio-

nal. De acordo com a Associação Bra-

sileira das Normas Técnicas, a perio-

dicidade de reciclagem para esses 

profissionais deve ser de um ano. Da-

da a natureza da ocupação, manter-se 

atualizado é extremamente necessá-

rio. 

     Nas aulas, os bombeiros civis re-

ciclarão conhecimentos que vão des-

de identificar riscos de incêndios, ins-

pecionar equipamentos, atender e-

mergências até regularização de edifi-

cações. 

     O curso tem início em 30 de janei- 

 
 

Combustível verde pode 

substituir petróleo em aviões 
Um novo biocombustível para a aviação, feito de soja e outros vegetais, 

tem propriedades idênticas ao querosene, derivado de óleo fóssil. 

neste caso não estamos lidando com 

contaminantes como o enxofre”. 

     O preço final do biocombustível vai 

depender da capacidade de produção 

das usinas. No momento, a quantida-

de produzida ainda é pouco signifi-

cativa, relativamente aos mais de 225 

milhões de litros de consumidos diari-

amente por aviões comerciais nos Es-

tados Unidos. O valor dependerá, em 

grande parte do custo da produção da 

matéria-prima ─ o que tem flutuado 

muito nos últimos meses devido à vo-

latibilidade do mercado de commo-

dities. 

     Um jumbo da empresa aérea Virgin 

Atlantic voou com uma mistura de 

combustível convencional e biocom-

bustível de óleo de palmeira. Outro já-

to abastecido somente com biodiesel 

permaneceu no ar por mais de 30 mi-

nutos ─ embora com um dispositivo 

especial para evitar o congelamento 

do combustível em altitudes de cerca 

de dez mil metros.  

     O biocombustível da EERC não é o 

único disponível para jatos; a UOP 

LLC, uma divisão especial da Honey-

well Specialty Materials, produz com-

bustível similar à base de óleos ve-

getais e animais, enquanto a Solazyme 

Inc. - criadora de algas - desenvolveu 

um biocombustível a partir de algas 

que atende os padrões internacionais 

seguidos pela Sociedade Americana 

para Testes e Materiais (ASTM, na si-

gla em inglês). 

     “Desenvolvemos o produto fora do 

programa da DARPA”, comenta o di-

retor executivo da Solazyme, Jonathan 

Wolfson. “As pessoas querem ser 

‘verdes’, mas não querem pagar mais 

pelo combustível”. 

     A EERC produz biocombustível pa-

ra testes em laboratório de um motor 

a jato que deverá entrar em operação 

em breve. “Nossa expectativa é de que 

a força aérea envie uma ordem de 

compra, assim, poderemos conseguir 

o investimento necessário para cons-

truir a primeira usina para produção 

em grande escala”, avalia Wocken. 

“Podemos ter uma usina operacional 

em dois a cinco anos, desde que haja 

um mercado garantido para o con-

sumo do combustível”.  
Autor:David Biello 

 

Uma ótima semana a todos e até a próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa 

ro. 

     Para se inscrever, é só acessar 

www.sp.senac.br/presidenteprudente, 

ou ir pessoalmente à unidade do Se-

nac, que fica na Avenida Manoel Gou-

lart, 2881. Mais informações pelo te-

lefone (18) 3344-4400. 

 

 
 

Serviço 

Reciclagem Bombeiro Civil 

Início: 30/1/16 | Término: 2/4/16 

Aos sábados, das 8 às 12 horas 

 

Livro aborda SST na Construção Civil Brasileira 
 

 

Artigo revela que um chefe ruim pode 

adoecer os funcionários 
Para 75% dos americanos, chefe é maior causa de estresse no trabalho 

 

CLIQUE E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA! 

http://www.norminha.net.br/
http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/arquivos_diversos_151201611927055475.pdf
http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2016/01/noticias/empregos/3920589-artigo-revela-que-um-chefe-ruim-pode-adoecer-os-funcionarios.html
http://www.sp.senac.br/presidenteprudente
http://www.norminha.net.br/Inscricoes/inscricoes.asp
http://www.norminha.net.br/Inscricoes/inscricoes.asp
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Porto de Santos só tem dois 

auditores fiscais do trabalho 
Atuação preventiva para identificar problemas ou descumprimento de normas é prejudicada 

 
Foto e compartilhamento: A Tribuna 

 
 

Vazamento de produto químico 

durou quase dois dias 
 

   , o maior da Amé-

rica Latina, possui apenas dois audi-

tores fiscais do trabalho para fazer 

vistorias de prevenção nas empresas 

do ramo, bem como puni-las pela i-

dentificação de problemas e descum-

primentos de normas de saúde e se-

gurança. 

     Pior: os dois servidores públicos 

ligados à Gerência Regional do Traba-

lho e Emprego de Santos (GRTE-San-

tos), responsáveis pela fiscalização, 

ainda precisam atuar em mais dois ou 

três projetos diferentes do órgão. 

     Essa realidade compromete a efe-

tividade do GRTE em detectar falhas 

de procedimentos para prevenir aci-

dentes como o registrado no pátio de 

contêineres da Localfrio, em Guarujá. 

     O responsável pela GRTE-Santos, 

Gionei Gomes da Silva, entende que o 

Porto deveria ter, no mínimo, quatro  

Assinado Compromisso para garantir 

trabalho decente nas Olimpíadas 2016 
Compartilhamos com Assessoria de Imprensa MTPS 

 
 

Objetivo é aperfeiçoar condições de 

trabalho no setor de Turismo e 

Hospitalidade 
 

      ministro do Trabalho e Previ-

dência Social, Miguel Rossetto, assi-

nou nesta terça-feira (19), na Supe-

rintendência Regional do Trabalho e 

Emprego do Rio de Janeiro (SRTE/ 

RJ), Termo de Compromisso para A-

perfeiçoar as Condições de Trabalho 

no Setor de Turismo e Hospitalidade 

nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Rio 2016. 

     Participam também do acordo en-

tidades representantes do turismo na-

cional, centrais sindicais e trabalha-

dores do segmento hoteleiro. O obje-

tivo é estabelecer diretrizes para tratar 

das relações trabalhistas durante os 

Jogos e promover campanha relacio-

nada ao Trabalho Decente, com ênfa-

se no combate ao trabalho infantil e à 

exploração sexual de crianças e ado-

lescentes. 

     Para o ministro Miguel Rossetto, 

com a assinatura do termo, reafirma-

se um compromisso público das em-

presas e sindicatos com todos os tra-

balhadores, os quase 120 mil homens 

e mulheres cuja atividade vai assegu-

rar o sucesso dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos. “Queremos que, dentre 

os legados fundamentais, fique claro 

para o país e o mundo que somos ca-

pazes de respeitar as relações de tra-

balho durante esse grande evento”, 

declarou. 

 

servidores dedicados exclusivamente 

a essa área, para ter uma ação mais 

direta no levantamento dos proble-

mas. 

     Prevenção 

     Durante a década de 1990, o Mi-

nistério do Trabalho e Emprego criou 

os chamados “projetos de fiscaliza-

ção” em algumas áreas (trabalho in-

fantil, indústrias químicas, porto, en-

tre outros) com o objetivo de fazer a 

fiscalização programática, ou seja, de 

prevenção. 

     “Não queríamos fazer apenas uma 

fiscalização reativa – aquela que a-

contece após um acidente ou de uma 

denúncia de uma entidade represen-

tativa. A aplicação da punição vai cor-

rigir o problema? Não. Isso só acon-

tece com a fiscalização programa-

tica”, citou. 

     O quadro reduzido de pessoal in-

viabiliza a dedicação exclusiva a um 

projeto, devido à exigência das metas 

a serem definidas no Plano Plurianual 

(PPA) pelo Ministério do Planejamen-

to, Orçamento e Gestão. Se os núme-

ros não forem cumpridos por esses 

agentes, eles podem responder a um 

processo administrativo. 
 

     Força-tarefa 

     Silva explicou que a fiscalização 

preventiva pode ser iniciada após a o-

corrência de um grande acidente, co-

mo em abril de 2015, quando houve o 

incêndio de grandes proporções nos 

tanques de combustíveis da Ultracar-

go, no bairro da Alemoa, em Santos. 

     A ideia é, além de verificar irregu-

laridades nessa empresa, levantar os 

mesmos tipos de problemas em ou-

tros empreendimentos do setor, e cri-

ar uma estratégia de prevenção.  

     O Termo de Compromisso para A-

perfeiçoamento as Condições de Tra-

balho no Setor de Turismo e Hospita-

lidade é resultado das ações definidas 

pelo Grupo de Trabalho (GT) dos Jo-

gos Olímpicos e Paralímpicos, coor-

denado pelo Ministério do Trabalho e 

Previdência Social (MTPS). Além do 

MTPS são signatários Ministério do 

Turismo; Federação Brasileira de Hos-

pedagem e Alimentação; Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis; Cen-

trais Sindicais; Confederação Nacional 

dos Trabalhadores no Comércio e Ser-

viços e Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Turismo e Hospita-

lidade, com o apoio técnico do Es-

critório da Organização Internacional 

do Trabalho no Brasil (OIT). 

     A iniciativa institui o Comitê Nacio-

nal de Acompanhamento do Compro-

misso Nacional para Aperfeiçoar as 

Condições de Trabalho no Setor de 

Turismo e Hospitalidade e os comitês 

locais em cada uma das cidades-sede 

dos Jogos. Ficou estabelecido que o 

recrutamento de trabalhadores e a 

disponibilização de vagas ligadas aos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos no 

setor de Turismo e Hospitalidade se-

rão preferencialmente realizados pelo 

Sistema Nacional de Emprego (SINE). 

     Segundo o Diretor da Organização 

Internacional do Trabalho para o Bra-

sil, Peter Porschen, “a iniciativa é fun-

damental para garantir que o evento 

traga benefícios duradouros para o 

país”. Os principais compromissos 

assumidos buscam combater o uso 

de trabalho análogo ao escravo, de 

trabalho infantil e o tráfico de pessoas 

para fins de exploração laboral e se-

xual, na produção dos bens e serviços 

relacionados direta ou indiretamente 

aos Jogos, e o combate à exploração 

sexual de crianças e adolescentes. 

     Os signatários também se com-

prometeram em assegurar o respeito 

aos direitos fundamentais no traba-

lho, estabelecidos pelas Convenções 

da OIT  e pela legislação  brasileira, a- 

 

 

 

     Por esse motivo, foi criada uma 

força-tarefa que contou com o auxílio 

de auditores de outras regiões do Es- 

tado e de representantes do Serviço 

Especializado em Engenharia de Se-

gurança e Medicina do Trabalho da 

Superintendência Regional do Traba-

lho de São Paulo (SRT/SP). 

     O grupo tem como parceiro o Mi-

nistério Público do Trabalho, sindica-

tos dos setores envolvidos e o Con-

selho Sindical Regional da Baixada 

Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira 

(órgão formado por cerca de 100 en-

tidades de trabalhadores que asses-

sora tecnicamente a GRTE-Santos).  

     “Já estávamos desenvolvendo a 

fiscalização programática para o Porto 

e para a indústria química, mas a 

conclusão desse trabalho teve de ser 

adiada por causa da reestruturação do 

ministério”, explicou. 
 

     Esperança 

     Em outubro de 2015, as pastas do 

Trabalho e Emprego e da Previdência 

Social foram fundidas. Além disso, 

houve a mudança no comando da 

SRT/SP: Luiz Claudio Marcolino assu-

miu o comando do órgão no último 

dia 17. 

     “Enquanto não temos o número 

ideal de servidores, buscaremos o a-

poio desses atores para realizar for-

ças-tarefas para as nossas áreas prio-

ritárias: porto, indústria química e 

construção civil. A nossa perspectiva 

para 2016 é muito positiva. Já esta-

mos em contato com a Superin-

tendência Regional do Trabalho de 

São Paulo para viabilizar isso”, des-

tacou. 

 

 
lém de cumprir os acordos e conven-

ções coletivas. Pelo compromisso, 

governo e sociedade civil deverão 

promover a segurança e a saúde no 

trabalho, de forma a prevenir a ocor-

rência de acidentes e doenças do tra-

balho, em todas as fases do processo 

de preparação e realização dos Jogos. 

     A iniciativa também prevê que se-

jam criadas oportunidades para cur-

sos de capacitação e para inclusão no 

mercado, capazes de transformar par-

te das ocupações temporárias, cria-

das no processo de preparação e rea-

lização dos Jogos, em oportunidades 

de emprego permanente e formal, so-

bretudo para jovens, mulheres, LGBT, 

negros, migrantes e pessoas com de-

ficiência, públicos mais atingidos pelo 

trabalho irregular.  

 

Empresa terá de pagar pensão mensal a costureira 

submetida a ritmo excessivo de produção 
 

 

      Turma do Tribunal Supe-

rior do Trabalho condenou empresa 

ao pagamento de R$ 10 mil e pensão 

mensal a uma costureira que teve sua 

capacidade laboral diminuída devido à 

jornada exaustiva de trabalho exigida 

pela reclamada. A condenação base-

ou-se no artigo 950 do Código Civil, 

que determina a concessão de indeni-

zação às vítimas de incapacidade la-

boral desenvolvida no desempenho da 

atividade profissional. 

     Segundo relatou no processo, a 

empregada recebia R$ 550 para exe-

cutar todas as operações dentro do ci-

clo de confecção da empresa. O tra-

balho era supervisionado por um en-

carregado que exigia o alcance diário 

de metas de produção em volume que 

muitas vezes superava os limites físi-

cos e psicológicos dos empregados. 

     Na reclamação trabalhista, a costu-

reira descreve um pouco de sua roti-

na, onde era pressionada a produzir 

cerca de mil peças de bainha por jor-

nada, colocar elástico em 500 calças 

ou 300 bolsos por hora, tarefa que exi-

gia a repetição contínua de movi-

mentos e altos níveis de produção. 

Contou ainda que muitas vezes evitava 

beber água para diminuir as idas ao  

Peritos do INSS voltam ao trabalho na 

segunda-feira, mas mantêm estado de greve 
      mais de quatro meses em 

greve, os médicos peritos do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) de-

vem voltar ao trabalho na próxima se-

gunda-feira (25/01). A greve começou 

no dia 4 de setembro do ano passado. 

     O presidente da Associação Nacio-

nal dos Médicos Peritos (ANMP), 

Francisco Eduardo Cardoso, informou 

que será mantido o estado de greve e 

que os profissionais farão apenas o 

atendimento àqueles que ainda não se 

submeteram à perícia médica inicial. 

Segundo Cardoso, não estão descar-

tadas novas paralisações. A greve dos 

médicos peritos foi iniciada o dia 4 de 

setembro do ano passado. 

     “Só vamos fazer atendimentos e-

mergenciais dos que não passaram 

pelas perícias. As perícias já dadas, 

casos de acidente de trabalho, apo-

sentadoria especial, aposentadoria 

por invalidez – qualquer um desses 

serviços vai continuar paralisado. O 

foco é o atendimento inicial do auxílio-

doença. Quem tiver perícia de prorro-

gação, nem adianta aparecer porque 

não vai ser atendido”, disse o médico.  

banheiro, que eram controladas pela 

encarregada do setor mediante fichas. 

     Devido ao ritmo de trabalho e à na-

tureza da atividade, a empregada aca-

bou desenvolvendo Síndrome do Tú-

nel do Carpo, que provocava dores e 

inchaços nos braços. Diante desses 

sintomas, era encaminhada à enfer-

maria e, após ser medicada com anal-

gésico, recebia a determinação de re-

tornar ao trabalho. 

     A ré garantiu que as normas de se-

gurança e saúde do trabalhador sem-

pre foram cumpridas, inclusive com o 

oferecimento diário de ginástica labo-

ral. Em sua defesa, a empresa sus-

tentou a falta de nexo causal entre a 

doença e a atividade desenvolvida pela 

costureira. 

     O juiz da 8ª Vara do Trabalho de 

Natal (RN) reconheceu a reponsabi-

lidade da empresa e a condenou ao 

pagamento de R$ 10 mil por danos 

morais, mas afastou o pleito de inde-

nização por danos materiais com base 

em laudo técnico que demonstrava a 

possibilidade da empregada exercer 

outras atividades, inclusive na própria 

empresa. A decisão foi mantida pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 

Região (RN). 

Segundo Cardoso, o atendimento não 

será normalizado enquanto não hou-

ver avanço nas negociações com o 

governo. 

     A decisão de retornar ao trabalho 

foi tomada em assembleia geral ex-

traordinária da categoria no último dia 

16, conforme registra nota da ANMP 

divulgada à imprensa. “Os peritos mé-

dicos do INSS irão retornar aos pos-

tos de trabalho, em estado de greve, 

para manter apenas o atendimento es-

sencial, ou seja, aqueles que ainda não 

se submeteram à perícia médica ini-

cial. Os segurados que já se encon-

tram amparados pelo benefício previ-

denciário têm seus direitos mantidos 

e deverão continuar recebendo”, diz o 

texto. 

     Em nota divulgada hoje, o instituto 

diz que o retorno dos peritos ao tra-

balho “permitirá ao INSS envidar es-

forços para uma rápida e completa re-

gularização do atendimento à popula-

ção, reduzindo o tempo de espera pela 

perícia médica e agilizando a conclu-

são dos processos represados”. Além 

disso, o INSS informa que os direitos 

dos segurados e os efeitos financeiros 

dos benefícios concedidos retroagem 

à primeira dada agendada, mesmo 

que a perícia médica tenha sido re-

marcada durante a paralisação. 

     Conforme estimativa divulgada pe-

lo INSS no início deste mês, mais de 

1,3 milhão de perícias deixaram de ser 

feitas desde o começo da greve. 

     Entre as reivindicações dos profis-

sionais está o aumento salarial de 27, 

5%, em no máximo duas parcelas a-

nuais, a efetivação em lei da redução 

da carga horária de 40 horas para 30 

horas semanais, a recomposição do 

quadro de servidores e o fim da tercei-

rização da perícia médica, com retor-

no da exclusividade da carreira médi-

ca pericial. 

     Em nota divulgada no início do 

mês, o Ministério do Planejamento in-

formou que o governo apresentou, em 

ofício enviado à Associação dos Médi- 
cos Peritos no dia 8 de dezembro, pro-

posta que abrange a maioria dos pon- 

 

 

 

     Em recurso ao TST, a costureira in-

sistiu no pedido de indenização tam-

bém por dano material. O relator, de-

sembargador convocado Américo Be-

dê Freire, observou que pensão men-

sal é cabível mesmo que a lesão seja 

temporária, até que ocorra a convales-

cença, como determina o artigo 950 

do Código Civil. "No caso concreto, fi-

ca ainda mais evidente o direito pos-

tulado pela empregada, na medida em 

que restou comprovado nos autos o 

nexo de causalidade entre as ativida-

des desenvolvidas na empresa e a do-

ença ocupacional de que foi acometi-

da", concluiu. 

     Por unanimidade, a Turma seguiu o 

relator e fixou a pensão mensal no 

montante de 40% sobre a última re-

muneração, enquanto durar a incapa-

cidade, podendo se prolongar até que 

a empregada complete 70 anos. Tam-

bém por unanimidade, a Turma aco-

lheu embargos declaratórios de ambas 

as partes, sem, contudo, modificar o 

teor da decisão. 

 
 

Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar - 

Fisioterapeuta do Trabalho – Professor de 

Educação Física 

 

 

 

 

 

 

tos exigidos na mesa de negociação. 

De acordo com o ministério, os ter-

mos do acordo encaminhado aos peri- 

tos médicos incluem os mesmos itens 

oferecidos às demais categorias do 

funcionalismo, como reajuste de 10, 

8%, a ser pago em duas vezes, e rea-

juste dos benefícios sociais.  
 

Yara Aquino – Repórter da Agência Brasil 

 
 

 
 

 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/cidades/seguranca-do-trabalho-so-tem-dois-fiscais-para-o-porto/?cHash=3a0b0622564ffb5a8ccc9bf4ca01ab6b
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/peritos-do-inss-voltam-ao-trabalho-na-segunda-feira-mas-mantem-estado-de-greve
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/RosinaldoNovembro2014_Arquivo.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/McArquivo.pdf
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
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Procon pode e 

deve autuar 

lojas por 
constrangimento 

aos clientes 
 

 
 

Publicado por Edivania Bandeira Bezerra 

Advogada 
 

      sabia que o Código de Defesa 

do Consumidor proíbe que seguran-

ças de lojas barrem a pessoa na porta 

dos estabelecimentos para que a bol-

sa pessoal possa ser lacrada? É por 

isso que, baseada nos Artigos 4º e 39º 

do CDC, Uma loja foi autuada porque 

estava adotando essas práticas e fa-

zem isso principalmente nos dias em 

que anunciam grande promoção de 

preços. 

     O Código de Defesa do Consumi-

dor (CDC) prevê em seu artigo 4º o 

“respeito à dignidade do consumi-

dor”, pontuando em seu inciso I o “re-

conhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consu-

mo”. O CDC proíbe o constrangi-

mento, a discriminação e a coerção 

ao cidadão consumidor. 

     O artigo 39º inciso V do Código de 

Defesa do Consumidor, está claro 

quando diz que que é ilegal “exigir do 

consumidor vantagem manifesta-

mente excessiva”. A legislação não 

deixa dúvidas de que o fornecedor de 

bens e/ou serviços não pode repassar 

para o consumidor uma possível per-

da. 

     No caso dessas lojas, os empresá-

rios já estariam presumindo que o 

grande número de pessoas dentro do 

estabelecimento favoreceria à supres-

são de produtos por parte do consu-

midor, 

     Os fornecedores de bens e ser-

viços têm que entender que devem se 

adequar às situações que surgirem. 

Eles não podem constranger o consu-

midor já presumindo uma possível 

má ação porque não se equiparam 

adequadamente para atender a uma 

grande demanda. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Vereador quer 

tornar opcional 

o uso do cinto 

de segurança: 

'suja a roupa' 
 

 
 

João Madureira chamou de "ditadura" a 

obrigatoriedade do uso do cinto. 

Vereador por Várzea Grande (MT) quer 

apresentar projeto sobre o tema. 
 

      vereador por Várzea Grande, re-

gião metropolitana de Cuiabá, João 

Madureira (PSC), anunciou em sessão 

extraordinária no dia14/01, na Câmara 

Municipal, que pretende apresentar 

projeto de lei que torna opcional o uso 

de cinto de segurança para motoristas 

e passageiros no perímetro urbano. 

Para o parlamentar, o equipamento 

suja a roupa e a falta do uso do dis-

positivo gera muitas multas à popula-

ção, "que já paga muitos impostos". 

     Conforme o Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB), o uso do cinto de se-

gurança é obrigatório para os moto-

ristas e passageiros em todo o terri-

tório nacional. 

     Na sessão na Câmara, o vereador 

defendeu a proibição do uso do cinto. 

Mas, em entrevista ao G1, Madureira 

defendeu a utilização como opcional e 

disse que trata-se de um "clamor do 

povo" e que pretende convocar audi-

ências públicas para discutir o assun-

to. "O legislador propõe o projeto con-

forme a necessidade da população. 

Nesse caso, não foi diferente", disse. 
(Foto: Divulgação/Câmara de Várzea Grande) 

 
João Madureira (PSC), vereador por 

Várzea Grande (MT) 

     O vereador criticou a obrigatorie-

dade da utilização do cinto de segu-

rança. "Para mim, isso é ditadura", dis-

se. Classificou como abusiva a quanti-

dade de multas aplicadas por agentes 

de trânsito às pessoas que desobe-

decem a lei. 

     "O cidadão já tem que pagar a pres-

tação do carro, pagar o IPVA e ainda 

tem que pagar multa? Não é justo, é 

um abuso", argumentou. 

     Como justificativa para apresentar 

o projeto de lei, ele citou a instalação 

dos radares - que foram implantados 

em Cuiabá, e não em Várzea Grande - 

como fator que pode dar mais segu-

rança à população, sem a necessidade 

do cinto. "As velocidades máximas 

chegam a 40 km/h, a 60km/h. Com os 

radares diminuiu o número de aciden-

tes", disse. 

 

 
 

     Além desses argumentos, Madu-

reira também defendeu a não obriga-

toriedade do cinto por uma questão de 

aparência. "Suja a roupa, e não sou eu 

que estou dizendo isso. Imagina um 

jaleco, uma roupa branca? Fica toda 

suja. As pessoas que vieram reclamar 

disso pra mim, não sou eu que estou 

dizendo", disse. 

     Madureira frisou que sabe que a 

legislação de trânsito é federal, mas 

que vai defender o projeto. "Não sou 

analfabeto, sou acadêmico de direito. 

Não iria propor algo sem saber que se 

trata de uma lei maior", declarou.  
 

Compartilhamos com G1MT 

10 dicas rápidas sobre 

Direito do Trabalho 
Parte 5: Descomplicando tudo sobre o Direito do trabalho em uma série de 5 

artigos com dicas rápidas. 

      Quando o empregado adquire o 

direito à férias? 

     Após cada período de 12 meses de 

trabalho, o empregado ganha o direito 

a 30 dias de férias. 

     Art. 130 – Após cada período de 12 

(doze) meses de vigência do contrato 

de trabalho, o empregado terá direito 

a férias. Artigo 130, CLT 

     2) O empregado que possui faltas 

injustificadas perde o direito à férias? 

     Em caso de faltas injustificadas no 

período aquisitivo, os dias de férias do 

empregado podem diminuir. 

     A CLT trouxe uma tabela que rela-

ciona os dias de falta injustificada com 

a quantidade de dias de férias do em-

pregado, vejamos: 

     0 a 5 faltas – 30 dias corridos de 

férias; 

     6 a 14 faltas – 24 dias corridos de 

férias; 

     15 a 23 faltas – 18 dias corridos de 

férias; 

     24 a 32 faltas – 12 dias corridos de 

férias; 

     ”Art. 130 – Após cada período de 

12 (doze) meses de vigência do con-

trato de trabalho, o empregado terá 

direito a férias, na seguinte propor-

ção: I – 30 (trinta) dias corridos, 

quando não houver faltado ao serviço 

mais de 5 (cinco) vezes; II – 24 (vinte 

e quatro) dias corridos, quando hou-

ver tido de 6 (seis) a 14 (quatorze) fal-

tas; III – 18 (dezoito) dias corridos, 

quando houver tido de 15 (quinze) a 

23 (vinte e três) faltas; IV – 12 (doze) 

dias corridos, quando houver tido de 

24 (vinte e quatro) a 32 § 1º – É ve-

dado descontar, do período de férias, 

as faltas do empregado ao serviço. § 

2º – O período das férias será com-

putado, para todos os efeitos, como 

tempo de serviço. Artigo 130 (inci-

sos), CLT. 

     3) Nas férias, o empregado ganha 

mais? 

     De acordo com a legislação brasi-

leira, no período de férias, o emprega-

do recebe o seu salário normal acres-

cido de 1/3. Ou seja, ganha mais, SIM, 

para poder aproveitar as férias um 

pouco melhor 

     ”Art. 7º São direitos dos trabalha-

dores urbanos e rurais, além de ou-

tros que visem à melhoria de sua con-

dição social: XVII – gozo de férias a-

nuais remuneradas com, pelo menos, 

um terço a mais do que o salário nor-

mal; Artigo 7º, XVII, CF/88. 

     4) Quando deve ser feito o paga-

mento das férias do empregado? 

     Segundo a lei, o pagamento rela-

tivo as férias do empregado deve ser 

efetuado até 2 dias antes do início das 

férias. 

     Art. 145 – O pagamento da remu-

neração das férias e, se for o caso, o 

do abono referido no art. 143 serão 

efetuados até 2 (dois) dias antes do 

início do respectivo período Artigo 

145, CLT. 

     5) O Patrão é que escolhe a data 

que o empregado tira férias? 

     Exatamente. O Empregador possui 

a liberalidade para escolher em que 

mês o empregado irá entrar de férias. 

No entanto, precisa avisar ao empre-

gado com uma antecedência mínima 

de 30 dias, para que o empregado 

possa se programar. 

     Art. 136 – A época da concessão 

das férias será a que melhor consulte 

os interesses do empregador Artigo 

136, CLT. 

     6) Posso vender minhas férias? E 

se o meu Empregador me obrigar a 

vender as férias completas? 

     De acordo com a lei, o empregado 

só poderá vender 10 dias de suas fé-

rias, devendo tirar 20 dias para des-

canso obrigatoriamente. Se seu Em-

pregador lhe obrigar a vender as férias 

completas, consequentemente serão 

férias vencidas não gozadas. Caso ele 

não mude de ideia até o encerramento 

do período concessivo, o empregado 

terá direito ao recebimento das férias 

em dobro. 

     Art. 143 – É facultado ao emprega-

do converter 1/3 (um terço) do perío- 

 

 

 

do de férias a que tiver direito em a-

bono pecuniário, no valor da remune-

ração que lhe seria devida nos dias 

correspondentes. Art. 137 – Sempre 

que as férias forem concedidas após o 

prazo de que trata o art. 134, o em-

pregador pagará em dobro a respec-

tiva remuneração Artigo 143 e 137, 

CLT. 

     7) É verdade que quando o Empre-

gado doa sangue ele pode faltar ao 

emprego sem ter o salário desconta-

do? 

     É verdade sim. Mas só tem direito 

a essa falta 1 vez por ano. Dessa for-

ma, quando o empregado doa sangue 

voluntariamente, tem o direito a faltar 

1 dia de serviço. Porém, essa doação 

tem que ser devidamente comprova-

da. 

     Art. 473 – O empregado poderá 

deixar de comparecer ao serviço sem 

prejuízo do salário: IV – por um dia, 

em cada 12 (doze) meses de trabalho, 

em caso de doação voluntária de san-

gue devidamente comprovada Artigo 

473, IV, CLT. 

     8) Quais os documentos necessá-

rios para abrir uma Reclamação Tra-

balhista? 

     Para ingressar com uma Recla-

mação Trabalhista, o empregado deve 

levar ao advogado uma cópia da iden-

tidade, cópia do CPF, cópia da CTPS 

(quando houver), Termo de Rescisão 

do Contrato de Trabalho (quando hou-

ver), Recibos de Pagamentos (quando 

houver). 

     9) O Empregado que comparece 

bêbado ao trabalho, ainda que só 1 

vez, pode ser despedido por justa cau-

sa? 

     Pode sim. Se o empregado consu-

mir bebida alcoólica e for trabalhar, 

ainda que seja apenas uma vez, pode-

rá sim ser demitido por justa causa. 

Veja outros motivos que levam a justa 

causa, clicando aqui. 

     Art. 482 – Constituem justa causa 

para rescisão do contrato de trabalho 

pelo empregador: f) embriaguez habi-

tual ou em serviço Artigo 482, f, CLT. 

     10) Durante o Aviso Prévio, o pa-

trão pode se arrepender de ter demi-

tido o funcionário e reconsiderar a de-

cisão? 

     O patrão até pode reconsiderar a 

decisão, porém, nesse caso, o Empre-

gado tem a opção de aceitar ou não 

essa reconsideração. Isto é, o Empre-

gado escolhe se aceita continuar no 

trabalho ou se continua a cumprir o 

aviso prévio. Para saber mais sobre o 

Aviso Prévio, clique aqui. 

     Art. 489 – Dado o aviso prévio, a 

rescisão torna-se efetiva depois de ex-

pirado o respectivo prazo, mas, se a 

parte notificante reconsiderar o ato, 

antes de seu termo, à outra parte é fa-

cultado aceitar ou não a reconside-

ração. Artigo 489, CLT.  

Curso técnico é 

aposta para rápida 

inserção no mercado 
 

      um ensino efetivo e prático em 

um curto período de tempo é o que ga-

rante a modalidade profissional técnica, 

que coloca o aluno em contato direto 

com práticas do mercado. Essa proposta 

educacional auxilia tanto quem deseja 

recolocar-se no mundo corporativo com 

rapidez quanto quem anseia novas opor-

tunidades de carreiras. Neste ano, o Se-

nac Franca (SP) ofertará 832 vagas para 

18 opções de cursos técnicos, que a-

brangem Técnico em Cozinha; Técnico 

em Estética; Técnico em Arte Dramática; 

Técnico em Guia de Turismo; Técnico 

em Recursos Humanos; entre outros.   

     As inscrições já estão abertas e po-

dem ser realizadas pessoalmente na uni-

dade ou pelo: www.sp.senac.br/franca, 

no qual os pré-requisitos estão descri-

tos. Interessados têm 30 dias para pagar 

a primeira parcela, e os cursos técnicos 

dos períodos da manhã e tarde estão 

com desconto de 20%. 

     Mais informações pelo telefone (16) 

3402-4100. As aulas terão início a partir 

de fevereiro.  

 
 

     Um professor de Sociologia levou 

seus alunos universitários a uma fave-

la para estudar a história de 200 crian-

ças. Após a visita, pediu a seus alunos 

que redigissem uma avaliação sobre o 

futuro daqueles meninos e meninas. 

     Diante das condições de extrema 

pobreza e da falta de perspectiva so-

bre o futuro daquelas crianças, todos 

os estudantes escreveram em suas 

avaliações: "Eles não têm chance al-

guma". 

     Vinte e cinco anos se passaram... 

     Outro professor de Sociologia de-

parou-se com o estudo anterior e re-

solveu retomar o projeto. Pediu aos 

seus alunos que visitassem aquela fa-

vela, para pesquisar o que havia acon-

tecido com aquelas crianças. 

     Com exceção de 20 delas, que ha-

viam se mudado ou falecido, os estu- 

Vamos levar sua empresa no computador 

de mais de 2 milhões de profissionais? 
 

Se você tem uma empresa, não perca tempo. 

Participe dessa parceria agora mesmo! 
 

Nosso trabalho está consagrado publicamente e não 

cansamos, de a cada semana, dar o de melhor a todos! 

Anuncie aqui! 
 

contato@norminha.net.br 
É BARATO E A PUBLICIDADE É EFICIÊNTE! 

 
Senac Jaboticabal (SP) 

 

      primeiro semestre deste ano, a 

instituição ofertará nove cursos técni-

cos, com 210 vagas para bolsistas. In-

teressados devem ter renda familiar 

per capita de até dois salários míni-

mos federais (R$ 1.760). A documen-

tação para matrícula deve ser apre-

sentada na própria unidade, mas as 

inscrições ocorrem exclusivamente 

no Portal Senac: 

     www.sp.senac.br/jaboticabal 

     As oportunidades são para: Técni-

co em RH; Técnico em Enfermagem; 

Técnico em Administração; Técnico 

em Logística; Técnico em Informática 

para Internet; Técnico em Meio Am-

biente; Técnico em Nutrição e Dieté-

tica; Técnico em Segurança do Traba-

lho; e Técnico em Informática. 

     “Temos o compromisso de promo-

ver a educação e qualificar pessoas, 

por isso, também temos a responsa-

bilidade social com a população. A ca-

pacitação técnica é uma ótima oportu-

nidade  de  desenvolvimento  para  o 

 

 

 

 
 

A força transformadora do amor 
dantes descobriram que 176 das 180 

crianças da pesquisa anterior se tor-

naram adultos e alcançaram uma po-

sição bem sucedida na sociedade. 

Tornaram-se advogados, médicos, 

empreendedores. O professor ficou 

curioso e resolveu continuar a pesqui-

sa pessoalmente. 

     Felizmente, as pessoas do estudo 

continuavam na mesma área. O pro-

fessor foi a cada uma delas e per-

guntou: "A que você atribui o seu su-

cesso?" Em todos os casos, a resposta 

era unânime: "A uma professora". A 

professora ainda estava viva, portan-

to, ele a procurou. 

     Ao encontrá-la, notou que era uma 

senhora idosa, mas ainda bastante ati-

va. Então ele perguntou que fórmula 

mágica ela havia usado para resgatar 

essas crianças da favela para um mun-

do de conquistas bem sucedidas. 

     Os olhos da professora faiscaram e 

seus lábios se abriram num delicado 

sorriso: 

     - É realmente muito simples, eu 

amava aquelas crianças! 
(Autor desconhecido) 

 

     Compartilhei esta história para que 

possamos refletir sobre seu ensina-

mento. 

 

Abraços, saúde e sucesso! 
 

FÁBIO R. LAIS  
fabio_lais@hotmail.com  

www.facebook.com/fabio.lais.turnover  

www.facebook.com/TurnoverConsultoria  

mercado, pois alia teoria e prática re-

queridas pelo mundo corporativo”, a-

firma Darlan Rocha, gerente do Senac 

Jaboticabal. 

     Para mais informações sobre cur-

sos, bolsas e pré-requisitos acesse o 

portal ou entre em contato com a uni-

dade pelo telefone (16) 3209-2800. 

Serviço  : Oferta Cursos Técnicos 2016 

– Inscrições abertas 

Senac Jaboticabal (SP) 

Endereço: Rua 24 de Maio, nº 831 – 

Centro 

Informações: (16) 3209-2800 e 

www.sp.senac.br/jaboticabal  
 

 
Darlan - Gerente 

Senac Jaboticabal (SP) oferece 210 

vagas gratuitas para formação técnica 

http://www.norminha.net.br/
http://www.doisdi.com/
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2016/01/vereador-quer-tornar-opcional-o-uso-do-cinto-de-seguranca-suja-roupa.html
http://www.sp.senac.br/franca
http://www.sp.senac.br/jaboticabal
mailto:fabio_lais@hotmail.com
http://www.facebook.com/fabio.lais.turnover
http://www.facebook.com/TurnoverConsultoria
http://www.sp.senac.br/jaboticabal
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Senac: sete décadas atuando como 

agente transformador do país 
 

 

       2016, o Senac completa 70 a-

nos. Ao longo desse tempo, ele vem 

contribuindo para o crescimento do se-

tor de comércio de bens, serviços e tu-

rismo do país. Desde 1946, foram mais 

de 63 milhões de atendimentos, que au-

mentaram as chances de muitos brasi-

leiros de se inserir no mercado de tra-

balho. 
Limeira, SP 

 
 

     Ao acompanhar as constantes mu-

danças do universo profissional, e se 

antecipar às demandas do empregado e 

do empregador, o Senac consagrou-se, 

durante sete décadas, como um agente 

transformador da sociedade. 
Pelourinho, Salvador BA 

 
 

     Sempre de olho no futuro, a institui-

ção investe em projetos pioneiros volta-

dos à qualificação dos trabalhadores 

que impulsionaram a sua atuação, e, até 

hoje, fortalece a sua marca em todo o 

país. O viés da inovação se faz presente 

em seus 7.292 ambientes pedagógicos 

espalhados por todo o Brasil e permeia 

seus mais de 800 cursos, nas categorias 

livres, técnicos e educação superior, nas 

modalidades presenciais e a distância. 
Brusque SC 

 
 

     A capilaridade do Senac também de-

ve ser considerada como um diferencial 

no mercado da educação profissional. 

Hoje, são mais de 600 unidades educa-

cionais espalhadas em cerca de 3 mil 

municípios em todo o Brasil. 

     Manter a contemporaneidade, sinto-

nizando as tendências do mundo do tra-

balho com uma oferta educacional de 

qualidade, é o seu compromisso, que se 

traduz em melhorar a vida de pessoas, 

organizações e comunidades, graças 

aos seus cursos e atendimentos gratui-

tos, realizados em todo o país para pes-

soas em situação de vulnerabilidade so-

cial. 
Três Lagoas MS 

 
 

     A busca pela inclusão social também 

sempre esteve presente na trajetória do 

Senac, ganhando novo impulso, a partir 

de 2008, com a ampliação de oportu-

nidades por meio do Programa Senac 

de Gratuidade. Mais de 1,8 milhão de 

brasileiros já foram beneficiados com o 

programa. 

      Minimizando as distâncias 

     Com a proposta de eliminar as bar-

reiras da formação e do aperfeiçoamen-

to de pessoas no setor terciário, o Senac 

 

 

 

Goiânia GO 

 
 

não mede esforços para ampliar sua atu-

ação nas mais longínquas comunidades 

do Brasil. Um exemplo disso é o Pro-

grama Senac Móvel. Com salas de aula 

e laboratórios itinerantes, atualmente, 

são 87 carretas-escola, que atendem po-

pulações das periferias e do interior do 

país, e uma balsa-escola, que dá acesso 

aos ribeirinhos da região amazônica a 

um ensino de qualidade, com conforto e 

infraestrutura tecnológica de ponta. 

     A educação profissional sem frontei-

ras também permeia o trabalho do Senac 

na oferta de programações a distância. 

Hoje, a instituição conta com a Rede Na-

cional de Educação a Distância, com cur-

sos on-line nas modalidades livre, técni-

co e superior, ofertados em todo o Bra-

sil, por meio do portal Senac EAD 

(www.ead.senac.br). 

     Aprender fazendo 

     Com relação às instalações físicas, os 

laboratórios do Senac ilustram a van-

guarda da instituição. Eles são equipa-

dos com as últimas tecnologias para a-

companhar as demandas por formação 

profissional de estabelecimentos de pri-

meiro mundo e atender uma clientela 

cada dia mais exigente. 

     Nesses espaços pedagógicos, os alu-

nos recebem a orientação de instrutores 

especializados e desfrutam de uma in-

fraestrutura similar a que encontrarão no 

mercado de trabalho, dando-lhes a opor-

tunidade de enriquecer o aprendizado 

com a vivência prática da profissão. Tra-

ta-se das empresas pedagógicas Senac. 

Atualmente, são mais de 50 empresas 

pedagógicas espalhadas pelo Brasil, tais 

como restaurantes, lanchonetes, confei-

tarias e cafés-escola, além de salões de 

beleza, salões de estética, postos de ga-

solina e supermercado. 
Londrina PR 

 
 

     O investimento em modernos la-

boratórios, bibliotecas e demais equi-

pamentos, soma-se ao desenvolvi-

mento de tecnologias e à produção de 

conhecimento com a publicação de 

materiais didáticos. Atualmente, são 

cerca de 1,4 mil títulos produzidos pe-

los centros editoriais da instituição 

para atender as mais diversas áreas. 

     Agrega-se à produção de conheci-

mento a introdução de tecnologias e-

ducacionais de ponta, um quadro de 

docentes altamente qualificado e um 

modelo pedagógico consistente, que 

busca a formação integral do indiví-

duo e não apenas as habilidades téc-

nicas. 

     É com essa abrangência, compe-

tência e responsabilidade social que 

foi celebrado o aniversário da insti-

tuição no dia 10 de janeiro, relatando 

uma memória que não é somente do 

Senac, mas de milhões de brasileiros, 

cujas vidas foram transformadas por 

sua ação educativa, e também de mi-

lhares de empresas, que recebem pro-

fissionais  mais bem preparados,  em 

 

 

 

atendimento às demandas do merca-

do e às mudanças dos novos tempos.  

     Nesse ciclo de evolução, uma coi-

sa não mudou: a relevância da edu-

cação profissional para a atividade e-

conômica nacional. É por isso que o 

Senac se insere como uma engrena-

gem em prol do desenvolvimento so-

cioeconômico no país, sendo que es-

sa história está só começando. 

     Senac em números – Brasil 

     · 63.381.191 atendimentos de 

1946 a novembro de 2015. 

     · 1.868.866 pessoas beneficiadas 

por meio do Programa Senac de Gra-

tuidade (de 2009 a novembro de 

2015). 
Araçatuba SP 

 
 

      · 1.397 títulos de obras lançados 

por 4 Centros Editoriais (CE, SP, RJ e 

DF). 

     · 853 cursos nas modalidades de 

livre, técnico e educação superior. 

     · 11 áreas do conhecimento: am-

biente e saúde; desenvolvimento edu-

cacional e social; gestão e negócios; 

turismo, hospitalidade e lazer; infor-

mação e comunicação; infraestrutura; 

produção cultural e design; produção 

alimentícia; segurança; controle e pro-

cessos industriais; e recursos natu-

rais). 

     · 3.061 municípios atendidos. 

     · 34.117 docentes. 
Rio de Janeiro 

 
 

     Sua rede de ensino 

     · 87 carretas-escola e uma balsa-

escola (nas áreas de turismo e hos-

pitalidade; saúde; informática e admi-

nistração; e moda e beleza). 

     54 empresas pedagógicas (23 as-

lões de beleza-escola, 14 restauran-

tes-escola, 8 lanchonetes-escola, 5 

hotéis-escola, além de posto de com-

bustíveis-escola, supermercado-es-

cola, pousada-escola e café-escola). 

      637 unidades operativas, que to-

talizam 7.292 ambientes pedagógicos 

espalhados pelos 26 Estados brasilei-

ros e no Distrito Federal.  

 

Virou hábito empresas abrirem falência 

sem pagar verbas trabalhistas? 
 

 
 

Como prevenir FRAUDES cometidas por empresas em execuções de Créditos 

Trabalhistas. 

Por Erik Cavalcante 
 

      Advogado (a), tudo bem? 

     Hoje iremos dissecar sobre uma 

infeliz realidade que é comum na Jus-

tiça do Trabalho: Fraude a Execução 

Trabalhista. 

     Ser demitido depois de anos de 

serviço na empresa não é uma sensa-

ção nada agradável para um trabalha-

dor. Mas o pior para o vigilante João 

Batista foi saber que, após a demis-

são, a empresa não iria pagar as ver-

bas trabalhistas referentes aos mais 

de 30 anos de serviço. “Na hora de re-

ceber a quitação, não houve a quita-

ção… O importante era receber o di-

nheiro”, lembra. 

     A empresa onde João trabalhava 

prestava serviços de vigilância e lim-

peza para órgãos públicos da União e 

do Distrito Federal. Quando declarou 

falência, sem pagar as verbas traba-

lhistas, os mais de mil e duzentos em-

pregados procuraram a Justiça do 

Trabalho. Atualmente, os litígios estão 

em fase de execução, etapa em que se 

cobram as dívidas trabalhistas depois 

da condenação ou acordo judicial. 

     A arrecadação dos recursos para 

pagar esses trabalhadores tem sido 

feita pela venda direta de imóveis do 

grupo empresarial. A estratégia é uma 

tentativa para acelerar o procedimento 

de execução. Durante a investigação 

para penhora, o advogado Jonas Du-

arte, que representa parte dos empre-

gados demitidos, identificou uma ten-

tativa de fraude por parte da empresa 

para evitar a execução trabalhista: “Os 

imóveis com os quais a empresa es-

taria permutando só têm um valor de 

R$ 22 milhões, ou seja, a empresa es-

tá se desfazendo de um bem de R$ 40 

milhões por outros, que somados, 

dão R$ 22 milhões. Isso despertou a 

nossa curiosidade e suspeitamos que 

houvesse indício claro de fraude à e-

xecução”, conta o advogado. 

     De acordo com o coordenador da 

Comissão Nacional de Efetividade da 

Execução Trabalhista, juiz Homero Ba-

tista, essa alteração do patrimônio é 

bastante frequente. “Às vezes a em-

presa nem está tão mau, mas esconde 

um pouco de dinheiro e, de repente, 

se declara falida porque a falência gera 

alguns benefícios para o falido, como 

o perdão de algumas dívidas e prazos 

diferenciados. Isso é um subterfúgio 

utilizado”, explica o juiz. 

Identifique as Fraudes Mais Comuns 

     São vários os tipos de fraudes i-

dentificados em processos em fase de 

execução na Justiça do Trabalho. A-

lém da venda e a transferência de bens 

para terceiros, é frequente o sócio da 

empresa que foi réu na ação passar os 

bens ao ex-cônjuge ou familiares, que 

nem possuem renda própria para a-

quisição. Mas, quando é identificada a 

fraude na fase de execução, o próprio 

juiz pode anular o acordo patrimonial, 

como destaca o advogado Hugo Leal: 

“Ele desconsidera aquele acordo patri-

monial e faz com que aquela massa 

patrimonial volte ao bem do devedor 

pelo princípio da despersonalização 

da ação do empregador. Eles conse-

guem, através da realidade daquilo 

que se verifica no campo fático, al-

cançar também as pessoas que se-

riam proprietárias desses bens”. 

     Também são consideradas formas 

de fraude à execução a remessa de di- 

 

 

 

dinheiro dos devedores ao exterior e 

até a realização de arrematações frau-

dulentas em leilões judiciais, quando o 

devedor tenta adquirir o próprio bem, 

a um valor baixo, usando os chama-

dos laranjas. Quem comete fraude à 

execução pode responder criminal-

mente na Justiça Comum. Na esfera 

trabalhista, o devedor fica sujeito a 

multa de 20% por ato atentatório à 

dignidade da Justiça ou litigância de 

má-fé. Maiores informações sobre á-

rea trabalhista CLIQUE AQUI para as-

sistir vídeo e receber material gratuito 

de aprendizado. 

     Combate às fraudes 

     Estima-se que 70% dos processos 

trabalhistas em fase de execução ain-

da não foram solucionados. Grande 

parte devido à dificuldade de localiza-

ção de bens dos devedores. É por isso 

que a Justiça do Trabalho utiliza al-

guns sistemas de informação, como o 

Bacenjud, que interliga a Justiça a in-

formações bancárias, o Infojud, que 

permite aos juízes o acesso ao ca-

dastro de contribuintes na base de 

dados da Receita Federal e o Renajud, 

que une o Poder Judiciário e o Depar-

tamento Nacional de Trânsito (Dena-

tran) para localização de veículos. A-

lém disso, por meio de um acordo de 

cooperação técnica com a Procura-

doria Geral da República, magistrados 

de todos os Tribunais Regionais do 

Trabalho têm acesso ao Sistema de 

Investigação de Movimentações Ban-

cárias, o Simba. 

     Para ajudar a combater fraudes à 

execução trabalhista, há ainda o tra-

balho da Comissão Nacional de Efeti-

vidade da Execução Trabalhista e dos 

Núcleos de Pesquisa Patrimonial nos 

TRTs. De acordo com o presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho, minis-

tro Barros Levenhagen, o combate a 

fraudes na execução não é dever a-

penas do juiz. Essa medida deve ser 

feita, também, antes do processo ser 

encaminhado à Justiça: “O juiz lança 

mão de todos esses instrumentos, 

mas é importante que o advogado o 

auxilie, faça levantamentos, descubra, 

por exemplo, se há laranjas, ou seja, 

pessoas que receberam bens para e-

vitar a execução”. 

     Para o advogado Jonas Duarte, “o 

Judiciário Trabalhista brasileiro é um 

dos que mais persegue o cumpri-

mento da execução até porque ele tem 

o poder de agir de ofício com mais 

força do que tem o juízo cível”. Exem-

plo disso é o resultado do trabalho dos 

servidores e magistrados do Juízo Au-

xiliar em Execução, do Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 2ª Região, em São 

Paulo, para julgar os mais de cinco mil 

e duzentos processos contra a extinta 

Vasp, que antes de decretar falência, 

em 2008, não pagou as verbas traba-

lhistas dos empregados. O ex-presi-

dente da Vasp, Wagner Canhedo, che-

gou a ser condenado e preso em 2012 

por crime de apropriação indébita e, 

em 2013, por fraude fiscal. Também 

foram identificadas fraudes nas exe-

cuções trabalhistas. Mesmo assim, 

juízes do TRT da 2ª região conse-

guiram garantir aos trabalhadores da 

Vasp o primeiro alvará com valores in-

denizatórios. 

     Mais informações CLIQUE AQUI 

para assistir vídeo e receber material 

gratuito de aprendizado.  

Ação trabalhista 

pode impedir 

nomeação em 

cargo público? 
 

 
 

     "No meu último emprego tive pro-

blemas para receber meus direitos e 

entrei com uma ação na justiça. Agora 

decidi fazer concurso, mas me fala-

ram que se eu passar não vou poder 

assumir o cargo por causa dessa ação 

trabalhista. Isso é verdade?" 

     Sua dúvida é bastante comum. A-

inda existe esse mito de quem tem no-

me sujo ou tem ação trabalhista con-

tra empresas privadas em curso não 

pode ser nomeado para cargos públi-

cos. 

     A verdade é que muitos editais exi-

gem que os candidatos não apresen-

tem pendências judiciais, caso contrá-

rio, não poderão assumir as funções 

para as quais foram aprovados. 

     O Estatuto dos Servidores Públicos 

Federais não faz restrição para a posse 

(ou permanência) em cargo público de 

quem tenha movido ações traba-

lhistas contra empresas da iniciativa 

privada, ainda que a decisão não seja 

favorável. 

     O histórico de ações ajuizadas por 

um candidato aprovado em concurso 

não pode impedir a posse ou destitui-

ção do cargo público. O fato de al-

guém ter um histórico de ações movi-

das contra empresas poderia signifi-

car que este é um injustiçado, e não 

um problemático. 

      Portanto, pode ficar tranquilo e se-

guir firme e forte com os seus estu-

dos. Para te ajudar nessa batalha, vou 

deixar um link aqui para você baixar 

gratuitamente um livro de técnicas e 

estratégias para concursos do Dr. 

Gerson Aragão. 

     Segue o link: 

     http://bit.ly/1NyYG1y 

 
Compartilhamos com Coruja Concurseira 

Incentivando você a estudar melhor 

Dicas motivacionais para concurseiros e 

examinandos da OAB, ideias de planejamento, 

estratégias de estudos, e tudo mais que for 

relacionado a vida de um maluco como eu que não se 

cansa na primeira aprovação. Twitter: 

@corujaconcurseira Facebook: Coruja Concurseira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 contato@norminha.net.br 

http://www.norminha.net.br/
http://www.ead.senac.br/
http://mkt.advogadoatualizado.com.br/eduardatrabalhista
http://mkt.advogadoatualizado.com.br/eduardatrabalhista
http://bit.ly/1NyYG1y
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/RosinaldoNovembro2014_Arquivo.pdf
http://www.equipeni.com.br/
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Dicas de marketing para 

advogados - Cartão de visitas 
 

 
 

Como elaborar um cartão de visitas de acordo com as regras do novo código de 

ética da advocacia. 

     § 1º Poderão ser referidos apenas 

os títulos acadêmicos do advogado e 

as distinções honoríficas relacionadas 

à vida profissional, bem como as ins-

tituições jurídicas de que faça parte, e 

as especialidades a que se dedicar, o 

endereço, e-mail, site, página eletrôni-

ca, QR code, logotipo e a fotografia do 

escritório, o horário de atendimento e 

os idiomas em que o cliente poderá 

ser atendido. 

     § 2º É vedada a inclusão de foto-

grafias pessoais ou de terceiros nos 

cartões de visitas do advogado, bem 

como menção a qualquer emprego, 

cargo ou função ocupado, atual ou 

pretérito, em qualquer órgão ou insti-

tuição, salvo o de professor universi-

tário. 

     No constante a elaboração do car-

tão de visitas, o advogado deverá ob-

servar os requisitos acima descritos, é 

importante reforçar a proibição do § 

2º de não incluir fotografias pessoais, 

incluindo a famosa “3x4”, não se 

menciona nessa proibição o uso de 

imagens como a de “Themis”, por e-

xemplo. 

    Superada as normas de publicidade 

previstas no novo código de ética, va-

mos às dicas de marketing: 

     Você poderá escolher entre contra-

tar um profissional como por exemplo 

um designer para a elaboração de seu 

cartão personalizado, com logotipo e 

outros recursos, o que é fortemente 

recomendado, pois o serviço possui 

todo um acabamento de profissional, 

ou caso você tenha noções de como 

elaborar ou não disponha de recursos 

financeiros o suficiente, procure na 

internet, está cheia de sites em que 

você mesmo pode elaborar seu cartão 

de visitas. 

     Evite imprimir em casa com o pa-

pel comum, esteticamente demonstra 

desleixo, a procura de uma boa gráfica 

é muito importante. 

     Seja básico, não inclua muitas in-

formações desnecessárias tais como 

a faculdade onde se formou, ou espe-

cialidade. Lembre-se, o cliente quer 

uma solução para o problema a ser 

enfrentado. 

     No caso de advogados iniciante 

que ainda não sabem ao certo que es-

pecialidade seguir, evite pôr muitas 

especialidades e áreas que não pos-

suem muitas coisas em comum, co-

mo por exemplo, advocacia criminal, 

trabalhista e de família. Na dúvida não 

coloque especialidade. 

     Observe que as cores e tonalidades 

claras permitem com que as infor-

mações possam ser lidas de melhor 

forma. 

     Ao escolher a fonte e o tamanho da 

letra, lembre-se de que no mundo há 

muitas pessoas com algum problema 

de visão, atente-se para que a infor-

mação fique legível. 

     Preste bastante atenção aos erros 

de gramática e ortografia, que são ina-

dmissíveis aos profissionais cuja ar-

ma é a comunicação, sempre peça 

que outro colega leia para você. 

     Conclui-se que essas dicas até aqui 

expostas são apenas exemplificativas, 

e não devem ser seguidas como se re-

gras fossem para a criação perfeita de 

um cartão de visitas, com exceção das 

normas do código de ética. Vale a cri-

atividade e o bom senso do profissio-

nal. 

 
Carlos Rafael Oliveira da Silva - Advogado, 

bacharel em Direito pela Faculdade 

Estácio/SEAMA, membro da Comissão dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/AP 

Ações de fiscalização alcançaram 7.200 

crianças e adolescentes em 2015 
      Ministério do Trabalho e Previ-

dência Social (MTPS) realizou, em 

2015, 7.263 ações fiscais que alcan-

çaram 7.200 crianças e adolescentes 

em situação de trabalho irregular. O 

Rio de Janeiro foi o estado com maio 

número de ocorrências, total de 1.028 

casos. O Piauí foi a unidade da fede-

ração com a menor quantidade de en-

volvidos, apenas 6. 

     As irregularidades relacionadas ao 

trabalho de crianças e adolescentes 

também persistem em Minas Gerais, 

que apresentou 972 casos no ano 

passado. O Paraná aparece em segui-

da, com 709. As irregularidades ocor-

reram, ainda, no Rio Grande do Sul 

(567 casos); Mato Grosso do Sul 

(504), Santa Catarina (502) e Pernam-

buco (441). 

     Segundo o chefe da Divisão de Er-

radicação do Trabalho Infantil e audi-

tor fiscal do trabalho, Alberto de Sou-

za, os casos envolvendo o trabalho ir-

regular atingem principalmente ado-

lescentes e revelam uma face cruel do 

trabalho infanto-juvenil no país. “Nós 

conseguimos reduzir, de forma subs-

tancial, o trabalho das crianças meno-

res, com o trabalho de combate reali-

zado desde os anos 1990. Os adoles-

centes, por outro lado, vivenciam, ain-

da, uma situação de grande vulnera-

bilidade”, alerta. 

     A legislação permite que o adoles-

cente a partir dos 14 anos esteja ocu-

pado, desde que frequentando a es-

cola e na condição de aprendiz (dos 

14 aos 24 anos). “A partir dessa ida-

de, o adolescente pode entrar no mer-

cado de trabalho como aprendiz. O 

problema é que, em geral, estando no 

trabalho infantil, ele não tem a oportu-

nidade da escolarização e prejudica o 

ingresso na aprendizagem”, indica. 

     A validade do contrato de aprendi-

zagem pressupõe anotação na Cartei-

ra de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), matrícula e frequência do a-

prendiz na escola, caso não tenha 

concluído o ensino fundamental, e a 

inscrição em um programa de apren-

dizagem desenvolvido sob a orienta-

ção de entidade qualificada em for-

mação técnico-profissional metódica. 

     Apesar de a lei exigir apenas o nível 

fundamental, o que se verifica na prá-

tica – devido ao avanço das tecnolo-

gias envolvidas no modo de produção 

– é que os adolescentes selecionados 

‘Califórnia’ chega com a diretora 

Marina Person ao Sesc Rio Preto (SP) 
 

 

      Sala Sesc de Cinema exibe nesta 

quinta, 21, às 20h, o filme Califórnia 

dirigido por Marina Person. O longa 

retrata a juventude dos anos 80, abor-

dando temas intimistas e comuns dos 

adolescentes ao redor do mundo. A-

pós a exibição, a cineasta fala sobre o 

processo de criação do filme em um 

bate-papo com o público. Os ingres-

sos são grátis e estarão disponíveis na 

Central de Atendimento do Sesc a par-

tir das 19h do dia 21 para retirada. As 

vagas são limitadas à capacidade do 

local. 

     O trabalho, escrito por Marina Per-

son, Francisco Guarniere e Mariana 

Veríssimo, e dirigido por Marina, se 

passa no início dos anos 1980, em 

São Paulo. Estela (Clara Gallo) é uma 

adolescente que em plena descoberta 

sexual convive com o fantasma da 

AIDS, cuja epidemia se alastra mundi-

almente. Seu tio (Caio Blat), um ver-

dadeiro ídolo para ela, está com o 

vírus e vive na Califórnia em busca de 

Foto: Renato Alves/MTPS 

 
 

O Rio de Janeiro foi o estado onde a 

fiscalização encontrou a maior quantidade 

de casos, com 1.028 ocorrências 
 

para programas de aprendizagem pre-

cisam estar cursando o ensino médio. 

O auditor enfatiza que as ações do 

MTPS não visam retirar o adolescente 

do trabalho. “Em muitos casos, os au-

ditores fiscais não procedem à reti-

rada do adolescente do trabalho irre-

gular, mas à adequação das funções 

de modo a compatibilizá-las com as a-

tividades permitidas em lei”. 

     Dados – Dos 7.200 casos, 32 cri-

anças têm de 0 a 4 anos – todas en-

contradas em situação irregular no A-

mazonas. Outras 105 estão na faixa 

etária de 5 a 9 anos e foram encon-

tradas, também no Amazonas (62) e 

nos estados de Pernambuco (13), Pa-

rá (7), Roraima (5), Acre (4), Mato 

Grosso do Sul e Rio Grande do Sul (3, 

em cada), Bahia e Sergipe (2, em ca-

da). Já na Paraíba, no Rio de Janeiro, 

em Rondônia e em Tocantins também 

foram encontradas crianças dessa 

idade em situação irregular (uma, em 

cada unidade da federação). 

     São 4.532, do sexo masculino, e 

2.668, do sexo feminino. A unidade da 

federação com a maior quantidade de 

meninos foi o Rio de Janeiro, com 529 

casos; enquanto no Piauí foram qua-

tro alcançados. Os cariocas também 

tiveram a maior quantidade de meni-

nas alcançadas, 499; enquanto no Pi-

auí foram duas. 

     Um total de 1.835 crianças e ado-

lescentes de 10 a 15 foram alcançados 

nas operações ao longo do ano pas-

sado. A unidade da federação que teve 

a maior quantidade de casos desse 

tipo foi Pernambuco (325); já a menor 

quantidade foi no Piauí (2). Entre 16 a 

17 anos, foram 5.228 casos alcança-

dos, com as principais situações vi-

venciadas no Rio de Janeiro (972); em 

Minas Gerais (917), no Paraná (700) e 

em Santa Catarina (480). 

 
Assessoria MTPS 

um tratamento eficaz. Quando ele re-

torna ao Brasil, bastante debilitado, 

ela precisa conviver de perto com as 

mazelas trazidas pela doença. 

     O elenco conta também com Paulo 

Miklos, vocalista da banda Titãs, que 

interpreta o pai da protagonista Estela. 

Além deste personagem, Miklos tam-

bém aparece como músico durante 

um show do Titãs. 

     O longa é contado na primeira pes-

soa, inteiramente do ponto de vista da 

jovem Estela, e conta suas descober-

tas em relação a amizades, a primeira 

paixão amorosa, verdades familiares e 

sexo. Tudo ao som de David Bowie, 

The Cure, New Order e Joy Division, 

trilha sonora composta por referên-

cias fiéis à cultura pop daquela déca-

da. 

     O filme recebeu o prêmio de me-

lhor ator coadjuvante no Festival do 

Rio (para Caio Horowicz). Clara Gallo, 

que faz Estela, foi melhor atriz no Mix 

Brasil.  

 
 

     Olá amigo leitor, espero que você 

esteja bem. No nosso último encontro 

falei sobre a importância de definir 

metas pessoais e fazê-las cumprir em 

vossa vida, haja visto que estamos ho-

je exatamente já há 21 dias do novo 

ano, e este tempo passará rápido de-

mais... Hoje no entanto considerando 

ainda esta linha de pensamento que 

diz respeito a autogestão, gostaria de 

lhe propor uma questão: “VOCÊ É UM 

EXEMPLO A SER SEGUIDO?”. Ou se-

ja, considerando sua forma de ser e 

agir atualmente seja exercendo o pa-

pel de pai ou mãe, líder empresarial 

(líder de turma, coordenador, gerente, 

diretor, superintendente, etc) líder re-

ligioso (obreiro, pastor, padre, líder 

espírita, etc), enfim seja qual for o pa-

pel social ou familiar que exerça, você 

considera-se um exemplo para que as 

demais pessoas que lhe rodeiam pos-

sam seguir?   Provavelmente, mais de 

90% da influência que os pais exer-

cem no processo de formação da per-

sonalidade dos seus filhos se deve 

não aquilo que falam, corrigem, apon-

tam, mas aquilo que são, pelos com-

portamentos que expressam esponta-

neamente e que são fotografados pelo 

fenômeno RAM dos filhos (fenômeno 

RAM diz respeito ao que os filhos ob-

servam, vê os pais fazerem).  

     Vou compartilhar com vocês um 

pouquinho de minha experiência den-

tro do mundo empresarial. Como já 

lhes disse em edições anteriores, tive 

a oportunidade de trabalhar em em-

presas na área de Recursos Humanos. 

Foram momentos mágicos e incríveis 

para meu aprendizado e satisfação 

pessoal. Nesta minha vivência de tra-

balho, pude conviver de perto com es-

ta triste realidade em que líderes exi-

giam determinados comportamentos 

de seus liderados, porém tais líderes 

eram os primeiros a fazerem errado e 

não darem bons exemplos a serem se-

guidos. Vi muitos líderes que mentiam 

e exigiam de sua equipe a verdade, lí-

deres que desobedeciam as normas 

da empresa (ex. não fumar dentro dos 

veículos de trabalho), ou seja, líderes 

que fumavam e exigiam que os mem-

bros da equipe não o fizessem.  Convi-

ve com líderes que não possuíam 

comportamentos morais, assediavam 

funcionárias ou outras mulheres mes-

mo em horário de trabalho, mas que 

exigiam dos membros da equipe o 

respeito moral. No âmbito familiar 

também este problema é visível, ob-

servo pais que exigem que os filhos 

não fumem, mas eles próprios são os 

primeiros a acender o cigarro, pais 

que mentem mas querem que os fi-

lhos sejam verdadeiros, que falam pa-  

 
CLIQUE SOBRE A 

PUBLICIDADE E ACESSE O 

SITE AGORA MESMO! 

 
 

Você é um exemplo a ser seguido? 
 

lavrões, mas que corrigem os filhos 

quando estes os reproduzem, pais que 

são totalmente desorganizados finan-

ceiramente, porém querem que os fi-

lhos poupem dinheiro... Pais que que-

rem ensinar seus filhos a ser pacien-

tes mas eles mesmos são impulsivos, 

ou ensiná-los a ser flexíveis quando 

eles mesmos são engessados e rígi-

dos terão pouco sucesso. O exemplo 

não é apenas uma boa forma de edu-

car; é a mais poderosa e eficiente. O 

exemplo grita mais do que as pala-

vras. 

     Um grande executivo conquista a 

admiração e influencia seus liderados 

muito mais pelos seus comportamen-

tos do que pelas suas palavras. Quem 

trai suas palavras com suas ações pre-

cisa aumentar o tom de voz e exercer 

pressão para ser ouvido. É, portanto, 

um péssimo líder.  

     Enfim pessoas que defendem o ve-

lho ditado popular: “façam o que digo, 

mas não façam o que eu faço”. Pois 

então, isto não funciona!!!!! Muito pe-

lo contrário, só serve para destituir 

vossa autoridade, e fazer com que vo-

cê se torne figura de desrespeito. 

     Quem somos e a maneira como 

nos relacionamos com o mundo são 

indicadores muito mais seguros de 

como nossos filhos serão, de como 

nossa equipe se comportará, do que 

tudo o que sabemos sobre criar filhos 

ou sobre ser líder. Em se tratando de 

ensinar as crianças como viver com 

ousadia na sociedade da escassez, a 

questão não é tanto. Você está edu-

cando seus filhos da maneira certa? 

Você tem liderado sua equipe a partir 

do vosso exemplo pessoal? Você é o 

adulto que deseja que seus filhos se 

tornem um dia? Ou você é o líder que 

acredita ser referência para os demais 

a sua volta? No entanto ficam estas 

questões para vossa reflexão. Volte o 

olhar para dentro de você e busque a-

primorar-se a cada novo dia. Precisa-

mos ser exemplos pelo o que somos e 

fazemos e não meramente pelo o que 

falamos. 
 

     Tenham uma semana abençoada!! 

Forte abraço. 
 

Drª Carina Almeida Ramos Medina 
Psicóloga Clínica e Organizacional.  

 Neuropsicóloga. 

Hipnoterapeuta. 

Especialista em Terapia Familiar 

Sistêmica e de Casais. 

Especialista em Reabilitação 

Neuropsicológica. 

Personal e Executive Coaching. 

www.centrodeterapiaaplicada.com.br  

 

 

 

 

 

 

      cartão de visitas faz dos itens 

que deixaram as primeiras impres-

sões sobre o seu serviço quando o 

cliente estiver pensando em lhe con-

tatar para uma futura demanda ou 

consulta. Deste é peça indispensável 

ao advogado iniciante, ou até ao que 

mesmo experiente que deixar e fazer 

a sua marca na tão concorrida área da 

advocacia, por isso a importância do 

profissional do direito ter um mínimo 

de conhecimento acerca da publici-

dade. 

     Sabemos que mesmo com a en-

trada em vigor do Novo Código de É-

tica da Advocacia, as regras que vi-

sam proteger a profissão de advo-

gado, continuam severas com relação 

a publicidade desses profissionais. 

     A precisão com que dispõe o novo 

código de ética em seus artigos 39 ao 

47, bem como o código anterior é 

bem clara, sendo necessária a men-

ção de alguns artigos tais como: 

     Art. 39. A publicidade profissional 

do advogado tem caráter meramente 

informativo e deve primar pela discri-

ção e sobriedade, não podendo confi-

gurar captação de clientela ou mer-

cantilização da profissão. 

     O dispositivo supracitado norteará 

todas as condutas do causídico em 

relação a publicidade de seus servi-

ços, devendo o mesmo observar 

sempre esta norma quando houver 

dúvidas, ou seja, na dúvida primar pe-

la sobriedade e discrição. 

     Mais especificamente ao assunto 

tratado, dispõe o artigo “in verbis”: 

     Art. 44. Na publicidade profissio-

nal que promover ou nos cartões e 

material de escritório de que se utili- 
zar, o advogado fará constar seu no-

me ou o da sociedade de advogados, 

o número ou os números de inscrição 

na OAB. 

Vamos colocar 
sua empresa no 
computador ou 
na palma das 
mãos de mais 

de 2 milhões de 
profissionais? 

Se você tem uma 

empresa, não perca 

tempo. Participe dessa 

parceria agora mesmo! 

Nosso trabalho está 

consagrado publicamente 

e não cansamos, de a cada 

semana, dar o de melhor a 

todos! 
Anuncie aqui! 

contato@norminha.net.br 
É BARATO E A PUBLICIDADE É 

EFICIÊNTE! 

http://www.norminha.net.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.centrodeterapiaaplicada.com.br/
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Aspectos Comportamentais 

– Cipeiros 
     “Vou me candidatar à CIPA.” Frase 

comumente ouvida no período que 

precede o início do processo eleitoral 

para composição da comissão interna 

de prevenção de acidentes dentro das 

empresas. Parafraseando parte da 

NR5, esta “tem como objetivo a pre-

venção de acidentes e doenças decor-

rentes do trabalho, de modo a tornar 

compatível permanentemente o tra-

balho com a preservação da vida e a 

promoção da saúde do trabalhador.” 

Da frase citada, chama a atenção a 

“preservação da vida e a promoção da 

saúde do trabalhador”. Com isso, es-

boça-se a proposta da coluna de hoje. 

Tratar dos aspectos comportamentais 

esperados aos membros da CIPA. Co-

mo devem se comportar e o que bus-

car?  

     Os membros que compõem a cipa 

representam empregadores e empre-

gados, o que em tese facilita a atua-

ção. Espera-se que a comissão de-

senvolva um trabalho focado na pre-

venção. Para tanto, torna-se necessá-

rio que este trabalho simbolize/repre-

sente para esta comissão, a realização 

e concretização do bem ao próximo e 

ao todo. Não é tarefa automática e tor-

na-se necessário desenvolver junto 

ao grupo o olhar prevencionista. Mui-

to se propaga sobre os benefícios e 

estabilidade de pertencer à CIPA, o 

que é justo. Todavia, direitos e deve-

res devem caminhar lado a lado.  

     Inicialmente os cipeiros necessi-

tam estar motivados para atuar e al-

guns aspectos motivacionais não de-

vem ser desapercebidos. Como lidar 

com os colegas, como ser interpre-

tado adequadamente, como agir com 

foco em detrimento às questões pes-

soais e ainda como internalizar a cul-

tura e valores da empresa na nova 

função. Organização e planejamento 

são carros-chefe da CIPA. Sem isso 

torna-se inviável e fictícia a comissão. 

A organização para que haja um pro-

cesso eleitoral transparente, o plane-

jamento e a disciplina das reuniões e 

sempre, sempre um plano de ação a 

cumprir!  

     Comportar-se adequadamente co-

mo Cipeiro, envolve usar as perso-

nalidades de cada um como recurso 

para a construção de resultados. Em- 

Segurado que necessita de auxílio permanente pode requerer 

25% de acréscimo em seu beneficio 
EMENTA: Entendimento jurisprudencial sobre o artigo 45 da Lei 8.213/91. Extensão em relação aos aposentados por idade, por tempo de contribuição e especial. 

      artigo 45, em seu parágrafo úni-

co, da Lei 8.213/1991, dispõe sobre a 

possibilidade de acréscimo de 25% 

no benefício do aposentado por inva-

lidez, caso ele necessite a assistência 

permanente de outra pessoa. 

     E mesmo que o valor do benefício 

principal esteja no limite do teto esta-

belecido no RGPS (em 2016, o valor 

é de R$ 5.189,82) será possível fazer 

tal requerimento. 

     O adicional citado somente está 

sendo concedido aos aposentados 

por invalidez, via INSS, após a reali-

zação de perícia para constatação. 

     Isso não significa que os demais 

idosos que estão nessa situação de 

incapacidade devem ficar sem a devi-

da assistência de um terceiro. 

bora cada pessoa haja a seu modo e 

possua características peculiares, 

pertencer a uma comissão de CIPA re- 

quer uma integração evolutiva do 

temperamento e do caráter individual 

em prol do todo. Para tanto, conhecer 

mais a si mesmo é essencial. Algu-

mas perguntas ajudam no processo: O 

quanto me conheço realmente?  Co-

mo somos vistos pelos colegas? Que 

imagem passamos? O que desejamos 

passar aos outros e como queremos 

ser vistos? Olhar para isso não é tare-

fa fácil, entretanto é essencial. 

     A atuação da comissão deve pri-

orizar a construção de uma relação de 

confiança entre os membros e para 

com os colegas. A comunicação deve 

ser constante, assertiva. Importante 

informar o que se pretende e aonde 

querem chegar. Conhecer o grupo de 

trabalho e o que cada um espera do 

outro também agrega. Um organogra-

ma com funções bem definidas auxilia 

e muito na construção de comporta-

mentos adequados. Para onde dese-

jam ir, quem fará o que, como os re-

cursos serão utilizados é vital. Para 

concluir e não menos importante, um 

feedback dos resultados alcançados 

pela comissão deve ser considerado e 

divulgado. Este ajuda a perpetuar o 

trabalho e motivar membros e novos 

membros. Como instrutora da cipa, 

considero importantíssimo o treina-

mento inicial dos membros. Um trei-

namento dinâmico, aplicado às prá-

ticas e que desde a sua composição já 

construa uma comissão através da i-

mersão na norma e na realidade local 

a fim de que acima de tudo e de qual-

quer benefício, haja o interesse na 

preservação da vida e da saúde dos 

trabalhadores. 
 

     Um forte abraço e até a próxima!  

Carla S. Lima 
Psicóloga, TST, 

  Analista de TD & E  

Consultora organizacional, 

Palestrante de Educação em Saúde,  

Sexualidade e Segurança do trabalho. 

(11) 957870878 
Atendimentos online: 

carla.psicologia@hotmail.com  

Contato para eventos: 

contato@carlapalestras.com.br   

Acesse e me conheça mais: 

http://www.carlapalestras.com.br  

 

     Kravchychyn, Lazzari e Castro co-

mungam (p.785. 2014): 

     ‘‘Cabe realçar que a distinção entre 

os beneficiários representa um discrí-

men, que se afigura intolerável, injurí-

dico e inconstitucional, uma vez que o 

risco social objeto de proteção previ-

denciária consiste na necessidade da 

assistência permanente de outra pes-

soa, pouco importando a espécie de 

aposentadoria concedida.’’ 

     Passado essas informações, quan-

do comprovada a necessidade, pelo 

segurado, da assistência permanente 

de terceira pessoa, deve ser deferido o 

acréscimo de 25% a todas as espécies 

de aposentadorias. 

     Neste sentido, o entendimento ju-

risprudencial: 

Inimigo silencioso 
Paiva Netto 
 

      excelente matéria produzida 

pelo programa Viver é Melhor! da Boa 

Vontade TV (canal 20 da SKY), o dr. 

Fadlo Fraige Filho, endocrinologista, 

presidente da ANAD (Associação Na-

cional de Assistência ao Diabético) e 

da FENAD (Federação Nacional de As-

sociações e Entidades de Diabetes), 

trouxe importantes esclarecimentos 

sobre o perigo do diabetes e das do-

enças a ele correlacionadas. 

     Abordamos, mais uma vez, esse 

relevante tema por se tratar de as-

sunto de saúde pública ainda não sufi-

cientemente difundido na população. 

     Passaporte 

     Acerca do impacto do diabetes na 

área da saúde, dr. Fadlo afirmou que 

“para a Organização Mundial da Saú-

de (OMS) o diabetes e a obesidade 

são duas epidemias de males crôni-

cos. Ambas andam juntas porque a o-

besidade acaba sendo um passaporte 

para o diabetes. É um fator desenca-

deante para aqueles que geneticamen-

te já têm a doença. São dois os tipos 

básicos de diabetes. O tipo 1, que se 

manifesta na infância e adolescência, 

é autoimune, não muito ligado à ge-

nética (5% a 10% de todos os dia-

béticos). Já de 90% a 95% dos doen-

tes são do tipo 2, que se manifesta na 

fase adulta e geralmente vem com a o-

besidade: 80% deles são obesos. Cal-

cula-se em torno de 230 milhões o 

número de pessoas com diabetes no 

planeta. No Brasil são, em média, 10 

milhões. Uma parte, cerca de 40%, 

tem a doença e não sabe. Ela é silen-

ciosa, evolui sem que percebamos. 

Você que é parente de diabéticos, ou 

que é obeso, tem hipertensão, tem de 

fazer seus exames periodicamente, 

porque é possível que você venha a 

desenvolver o diabetes”. 

     O exemplo do carro  

     Quanto à prevenção masculina, o 

especialista fez uma interessante ana-

logia: “A mulher brasileira aprendeu a 

ter precaução com as doenças em 

geral. O ginecologista pede os exames 

e ela os faz. Já o homem não se pre-

vine. Costumo dizer que o brasileiro 

aprendeu a fazer manutenção do auto-

móvel. Quer dizer, ele sabe fazer a re-

visão do carro. Contudo, nunca leva 

seu corpo ao médico para ver o seu 

colesterol, o seu açúcar... O diabetes 

é uma doença pouco conhecida em 

seus fundamentos. Se não tratada, a 

pessoa aparentemente não sente na-

da, mas ao fim de talvez 7, 8, 9 anos, 

sem tratamento adequado, ou às ve-

zes sem um diagnóstico, pode se ma-

nifestar por complicações gravíssi-

mas”. 

     Dados alarmantes 

     De acordo com a OMS, hoje, a ca-

da cinco segundos, uma pessoa no 

planeta contrai o diabetes. E ainda 

consoante o endocrinologista, “é a 

primeira causa de cegueira e de am-

putações de membros inferiores no 

mundo. É também praticamente a pri-

meira causa de insuficiência renal. Vo-

cê tem em torno de 40% a 50% das 

pessoas que fazem hemodiálise – 

quando o rim vai à falência – diabéti- 

     Previdenciário. Aposentadoria por 

idade. Pedido de pagamento do acrés-

cimo de 25% previsto no ART. 45 DA 

LEI 8.213/ 91 ao aposentado por inva-

lidez que se necessita de assistência 

permanente de outra pessoa. Exten-

são do direito à oura espécie de apo-

sentadoria. Possibilidade. Preceden-

tes. Desprovimento da remessa ne-

cessária. (TRF02 - REO: 0021237492-

0154029999, Relator: Abel Gomes, 

primeira turma especializada, Data de 

Publicação: 21/12/2015) 

     Previdenciário. Aposentadoria por 

idade. Pedido de pagamento do acrés-

cimo de 25% previsto no art. 45 da lei 

8.213/91 ao aposentado por invalidez 

que se necessita de assistência per-

manente de outra pessoa.Extensão do 

 
 

cas. Em 40% das coronariopatias que 

levam aos infartos, são indivíduos 

com diabetes. Tudo isso não é para 

assustar, mas para alertar. Podemos 

evitar todas essas complicações des-

de que tenhamos conscientização e 

saibamos nos tratar. (...) Eu tenho pa-

cientes que já estão com 30, 40 anos 

de diabetes e não têm nenhum proble-

ma, porque se cuidam, se exercitam, 

fazem dieta”. 

     Sobremesa 

     Durante o programa, respondendo 

a uma telespectadora, que questionou 

se a sobremesa diária pode oferecer 

algum risco, explicou: “O doce, na re-

alidade, acaba levando, de início, a um 

aumento de formação de gorduras, 

aumento de peso. Além do que é um 

alimento não saudável. É preferível, 

em vez de habitualmente comer doce, 

você se alimentar de frutas na sobre-

mesa. É uma forma de prevenção da 

doença. Aliás, um estudo feito em 

2002 pela Associação Americana de 

Diabetes mostrou exatamente isso; 

pegou pessoas que já tinham propen-

são à doença, fase inicial, que a gente 

chama de intolerantes à glicose ou 

pré-diabéticas, e dividiram-nas em 

três grupos: um fazendo dieta, exer-

cícios; outro tomando remédios; e o 

outro apenas controle. Aquele grupo 

que fez dieta e exercícios foi o que 

mais se beneficiou no sentido de re-

gredir a patologia. Então é possível 

prevenir a doença tipo 2, desde que 

você tenha uma vida mais saudável, 

uma alimentação pobre em açúcar, 

pobre em carboidratos, e evidente-

mente faça exercícios, mexa-se, isso é 

muito importante. (...) As frutas, as 

fibras e os vegetais são fundamentais 

na alimentação de uma forma geral, 

para equilibrar a quantidade de carbo-

idrato”. 

     Fator de risco 

     Quanto à famosa “barriguinha”, o 

dr. Fadlo atestou tratar-se também de 

um fator de risco: “Já se sabe que ela 

é reflexo do acúmulo da gordura vis-

ceral. Aquela que é depositada não 

embaixo da pele, mas dentro das vís-

ceras entre os intestinos, entre os ór-

gãos internos. É a pior de todas por-

que, na realidade, a gordura visceral 

está relacionada muito mais com as 

complicações cardiovasculares, com 

infarto do miocárdio, derrame, porque 

ela produz citoquinas inflamatórias, 

que acabam levando a esses proble-

mas”. 

     Eis a nossa contribuição para que 

mais e mais pessoas se conscientizem 

da real necessidade de cuidar da saú-

de. Somente assim poderemos vencer 

o diabetes, terrível e silencioso inimi-

go. 
 

José de Paiva Netto, jornalista, 

Radialista e escritor.  

paivanetto@lbv.org.br  

direito à oura espécie de aposenta-

doria. Possibilidade. Precedentes. 

Desprovimento da remessa necessá-

ria (trf02 - reo: 0021237492015402-

9999, relator: Abel Gomes, primeira 

turma especializada, data de publica-

ção: 21/12/2015). 

     O segurado-aposentado que ne-

cessitar de cuidados médicos e de as-

sistência, poderá requerer, judicial-

mente, o aumento de 25% de seu be-

nefício tendo em vista a sua condição 

de ''inválido'', conforme o anexo I, do 

Decreto 3.048 de 1999.  

 
Ian Ganciar Varella 

Cientista jurídico 

Trabalho num escritório de advocacia em Osasco - 

SP. Bacharel em Direito pela a UNIFIEO em 2015. 

Dúvidas mande um e-mail ian_varella@hotmail.com 

ou deixe seu comentário no artigo. 

Publicado por Ednalva Coelho 
 

      mês de dezembro de 2015, o 

STJ decidiu que quem possui contrato 

de arrendamento mercantil (também 

conhecido como leasing), anterior à 

entrada em vigor da Lei 13.043/14, 

não é obrigado a quitar todas as pres-

tações do financiamento que ainda 

vencerão para reaver bem tomado pe-

la financeira em razão de atraso nas 

prestações. 

     Essa decisão ficou em 7º lugar na 

lista de decisões do STJ que mais tive-

ram destaque nas redes sociais em 

2015. 

     A Quarta Turma do Superior Tribu-

nal de Justiça tomou decisão relativa 

à vigência da Lei 13.043 de 2014, que 

alterou pontos do arrendamento mer-

cantil, modalidade de financiamento 

também conhecida como leasing, no 

que diz respeito à purgação da mora, 

que é uma obrigação que se toma para 

sanar o atraso de uma obrigação con-

tratual. 

     Os ministros entenderam que 

quem possui contrato de arrendamen-

to anterior à entrada em vigor da lei 

não é obrigado a quitar todas as pres-

tações do financiamento que ainda 

vencerão para reaver bem tomado pe-

la financeira em razão de atraso nas 

prestações. 

     A decisão foi tomada no julga-

mento de um caso de automóvel fi-

nanciado em 60 prestações. Na 24ª 

parcela, o comprador deixou de pagar, 

e, em setembro de 2011 (antes da lei), 

o Santander Leasing entrou na Justiça 

com uma ação de reintegração de 

posse para recuperar de volta o carro. 

     Em um primeiro momento, a Justi-

ça do Paraná, por meio de decisão li-

minar, determinou que a financeira o-

btivesse a reintegração do veículo, 

mas mudou a decisão depois que o 

devedor comprovou o pagamento, 

com juros e multa, da parcela em a- 
traso, além do pagamento das custas 

da ação no Tribunal e dos honorários  

Araçatuba (SP) 

terá curso de 

especialização 

para Técnico de 

Segurança do 

Trabalho 
      Senac de Araçatuba (SP) está 

com inscrições abertas para Especiali-

zação Técnica em Segurança do Tra-

balho na Construção Civil. 

     Pode se inscrever os profissionais 

que já tenham concluído o curso Téc-

nico em Segurança do Trabalho. 

     As aulas têm início no sábado, 12 

de fevereiro de 2016. A carga horária 

é de 300 horas. 

     Segundo o docente Vilmar Mendes 

Santana, que irá coordenar o curso, 

por ser especialista Técnico em Segu-

rança do Trabalho na Construção Ci-

vil, “As pessoas que se formam na á-

rea de Técnico em Segurança do Tra-

balho têm uma formação genérica, 

passam por todas as normas regula-

mentadoras da área, pensando na se-

gurança de modo geral. A pessoa que 

deseja se especializar e alcançar um 

grau a mais dentro da sua profissio-

nalização, pode optar por essa especi-

alização. É obrigatório ser técnico em 

Segurança do Trabalho para fazer uma 

especialização. 

     Inscrições na Avenida João Arruda 

Brasil, 500, Araçatuba (SP). 

     Maiores informações ligar para o 

SENAC fone (18) 3117.1000  

advocatícios (o que se paga a um a-

dvogado em uma ação na Justiça). 

     A financeira entrou com recurso no 

STJ alegando que a quitação da dívida 

só poderia ser reconhecida se todo o 

financiamento fosse pago. O Satander 

Leasing usou como base da alegação 

o artigo 3º, parágrafo 2º, do Decreto- 

Lei 911/69, que foi alterado pela Lei 

10.931/04. 

     A relatora, ministra Isabel Gallotti, 

negou o recurso. Segundo ela, o de-

creto-lei se aplicava apenas aos con-

tratos de alienação fiduciária – outro 

tipo de financiamento –, e não a con-

tratos de arrendamento mercantil. 

     “Entendo que a proibição de pur-

gação da mora introduzida Lei 10.931/ 

2004 na regência dos contratos de ali-

enação fiduciária em garantia é regra 

de direito excepcional e, portanto, não 

pode ser aplicada por analogia a ou-

tras modalidades de contrato, como o 

arrendamento mercantil, por maiores 

que sejam as semelhanças entre os 

institutos”, disse a ministra. 

     A Lei 13.043 determina que, no ca-

so de a financeira pegar de volta um 

bem por falta de pagamento, esse bem 

só poderá ser devolvido à pessoa que 

fez o financiamento se ela pagar não 

apenas as prestações em atraso, mas 

também as que vencerão. 

     A ministra lembrou que outra lei, a 

Lei n. 6.099, que trata de operações de 

arredamento mercantil, é omissa 

quando o assunto é a chamada purga-

ção de mora e que a situação só foi re-

gulamentada quando a Lei n. 13.043 

entrou em vigor, em 2014. Como o ca-

so julgado aconteceu três anos antes, 

o pagamento apenas da prestação em 

atraso teve o efeito de purgar a mora, 

permitindo a devolução do veículo ao 

comprador.  
 

Por Ednalva Coelho – Advogada - Bacharel em Direito 

pelo UNICEUMA. Advocacia Contenciosa e Consultiva 

em: Direito Civil e Contratos, Cobrança e 

Recuperação de Crédito, Direito de Família e 

Sucessões, Direito do Consumidor, Negócios 
Imobiliários, Direito do Trabalho e Previdenciário 

(Privada/Social), Licitações e Contratos Adminis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Atrasou as prestações e a 

financeira tomou o seu carro? 
 

 
 

Financiamento: antes de 2014, é possível purgar a mora pagando prestação em 

atraso sem quitar todas as prestações a vencer. 

http://www.norminha.net.br/
mailto:carla.psicologia@hotmail.com
mailto:contato@carlapalestras.com.br
http://www.carlapalestras.com.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
mailto:paivanetto@lbv.org.br
http://www.equipeni.com.br/
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      segunda-feira (18/01), ta-

xistas de São Paulo terão que seguir 

regras de vestuário, comportamento e 

higiene determinadas pela Prefeitura. 

Entre as determinações está o traje 

social ou esporte fino para todos os 

motoristas e uso de terno e gravata ou 

smoking para táxis da categoria táxi 

luxo. 

     A determinação foi publicada pelo 

Departamento de Transportes Públi-

cos (DTP) no fim de dezembro do ano 

passado e os motoristas tiveram 30 

dias para se adaptar. As novas regras 

ocorrem no momento em que a Pre-

feitura tenta regulamentar aplicativos 

para chamar táxis e em meio à disputa 

pelo mercado entre taxistas e serviços 

como o Uber. 

     Além de seguir as regras dos tra-

jes, será obrigatório manter a camisa 

abotoada, exceto o botão do colari-

nho, estar com o sapato limpo e en-

graxado, e o cinto afivelado. Também 

foram proibidas camisa esportiva ou 

com estampas, bermudas e jaquetas 

de times de futebol. 

     Como sugestão de boa conduta, 

os taxistas também devem evitar po-

lêmicas ou situações que provoquem 

estresse no passageiro por causa de 

"paixões esportivas, convicções parti-

dárias, fé e cultos religiosos". 

     O "pacote" de normas para os ta-

xistas também obriga que os táxis o-

fereçam carregadores de energia elé-

trica para aparelhos eletrônicos, co-

mo celulares, tablets e notebooks, a-

lém de oferecer meios de pagamento 

eletrônicos (cartões de débito e cré-

dito). 

     Apesar da publicação no Diário O-

ficial do Município no fim do ano pas-

sado sobre as novas regras, taxistas 

alegaram que não foram avisados so-

bre as mudanças. Já o presidente do 

Sindicato dos Taxistas de São Paulo, 

Natalício Bezerra da Silva, disse que é 

favorável à portaria da Prefeitura e 

que os motoristas são os culpados 

por essa exigência. 

      Higiene e conforto 

     Além das regras de vestuário, os 

taxistas também terão que seguir de- 
terminações em relação à higiene do 

motorista, conforto do veículo e cor-

dialidade com o passageiro. Na lei, 

consta  que o taxista  deve  atender  o 
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Aline Leal - Repórter da Agência Brasil 
 

      novo balanço divulgado pelo 

Ministério da Saúde informou que 3. 

530 casos suspeitos de microcefalia 

relacionada ao vírus Zika em recém-

nascidos foram notificados no país 

entre 22 de outubro de 2015 e 9 de já-

neiro. O boletim também traz a con-

firmação de que a morte de dois re-

cém-nascidos e dois abortos de bebês 

com a malformação no Rio Grande do 

Norte foram em decorrência do vírus 

Zika. 

     O ministério ainda investiga se a 

morte de outros 46 bebês com micro-

cefalia na região Nordeste também 

tem relação com o Zika. 

     As notificações da malformação 

estão distribuídas em 724 municípios 

de 21 unidades da federação. O esta- 

São Paulo pede 'otimismo' e obriga taxista a usar até smoking em categoria 'luxo' 
Novas regras da Prefeitura de SP começaram a valer no dia 18 de janeiro. Entre as determinações também estão itens de higiene e conforto. 

cliente com polidez e "recepcioná-lo 

com otimismo e alegria" e "desejar-lhe 

felicitações pelo momento do dia". 

     O motorista também deve estar 

com cabelo e barba sempre arruma-

dos, unhas limpas e arrumadas, evitar 

"qualquer aroma que cause incômodo 

ao passageiro", como suor, cigarro, 

bebida alcoólicas e perfumes com for-

tes fragrâncias. Como opcional e cor-

tesia, a Prefeitura orienta o taxista a o-

ferecer aos passageiros água potável, 

papel toalha e suporte para transporte 

de bicicletas. 
 

     Fiscalização 

     A fiscalização será feita pelos agen-

tes do Departamento de Transportes 

Públicos, mas os usuários também 

poderão avaliar a qualidade do serviço 

de táxi por meio dos aplicativos as 

quais serão utilizadas para anotações 

no prontuário do taxista e aplicação de 

penalidades se existir infração legal. 

     A multa, em caso de descumpri-

mento da lei para trajes, conduta e hi-

giene, será de R$ 35,52. Segundo a 

Prefeitura, é uma multa administrati-

va. Após avaliação da conduta, os ta-

xistas poderão sofrer aplicação de 

penalidades legais e regulamentares, 

ou ainda pode ser determinado que re- 
façam o Curso de Taxista (Condutax). 

     O passageiro também pode fazer 

reclamações nos órgãos abaixo: 

     - Departamento de Transportes 

Públicos (DTP) 

     Por e-mail: 

     dtpsac@prefeitura.sp.gov.br; 

     Por telefone: (11) 2692-3302; 

 

 

 

Brasil tem mais de 3.500 casos suspeitos 

de microcefalia associada ao vírus Zika 
 

 

do de Pernambuco, primeiro a identi-

ficar aumento de microcefalia, conti-

nua com o maior número de casos 

suspeitos (1.236), o que representa 

35% do total registrado em todo o 

país. 

     Em seguida, estão os estados da 

Paraíba (569), Bahia (450), do Ceará 

(192), Rio Grande do Norte (181), de 

Sergipe (155), Alagoas (149), do Ma-

to Grosso (129) e Rio de Janeiro 

(122). 

     Transmitido pelo Aedes aegypti, o 

vírus Zika começou a circular no Bra-

sil em 2014, mas só teve os primeiros 

registros feitos pelo Ministério da 

Saúde em maio de 2015. O que se as-

bia sobre a doença, até o segundo se-

mestre de 2015, era que sua evolução 

é benigna e que os sintomas são mais  

 

     2291-5416; 2692-4094 

     Por whatsApp: (11) 97205-7142 

     - Companhia de Engenharia de 

Tráfego (CET): Organiza, controla e 

fiscaliza o trânsito na cidade de São 

Paulo. 

     Disque 1188 

     - SPTrans – São Paulo Transportes 

S/A: Fiscaliza o transporte remunera-

do. Disque 156 
 

VEJA ABAIXO AS NOVAS REGRAS 

PARA OS TAXISTAS EM SP 
 

     Traje 

     A Prefeitura classifica como traje 

adequado para o trabalho na presta-

ção do serviço de táxi de maneira ge-

ral: 

     Traje social: Camisa social; Calça 

social; Sapato social; Cinto social; U-

sar blazer ou caban, nos dias de clima 

frio; Traje feminino compatível (tail-

leur); 

     Traje esporte fino: Camisa social li-

sa, manga curta ou longa, de cor úni-

ca lisa ou risca de giz; Calça jeans – 

corte social liso, de cores escuras; Sa-

patênis ou sapato social; 

     Traje para os taxistas da categoria 

de táxi Luxo: Terno ou smoking; Ca-

misa social manga longa; Gravata; Sa-

pato social; Traje feminino compatível 

(tailleur). 

     Traje para os taxistas da categoria 

especial Vermelho e Branco: Camisa 

social branca; Gravata; Calça social; 

Cinto social; Sapato social; Traje femi-

nino compatível (tailleur). 

    Trajes proibidos 

    São proibições expressas de uso de 

leves do que os da dengue e da febre 

chikungunya, transmitidas pelo mes-

mo mosquito. 

     Porém, no dia 28 de novembro, o 

ministério confirmou que, quando 

gestantes são infectadas por esse ví-

rus, podem gerar crianças com micro-

cefalia, uma malformação irreversível 

do cérebro, que pode ser associada a 

danos mentais, visuais e auditivos.  

     A microcefalia não é uma malfor-

mação nova, é sintoma de algum pro-

blema no organismo da gestante e do 

bebê, e pode ter diversas origens, co-

mo infecção por toxoplasmose, pelo 

citomegalovírus e agora ficou confir-

mado que também pelo vírus Zika. O 

uso de álcool e drogas durante a gra-

videz também pode levar a essa con-

dição.  

traje para o trabalho de taxista: Cami-

seta esportiva, camiseta regata ou 

qualquer outro tipo de camiseta; Ca-

misa com estampas; Shorts e bermu-

das; Calça esportiva, calça de moleton 

e outras calças assemelhadas; Tênis, 

sandálias, chinelos e outros sapatos 

similares; Jaquetas de times, de asso-

ciações, clubes, etc; Gorros, bonés, 

capuz ou qualquer outro acessório 

que dificulte a identificação do taxista. 

     Condições obrigatórias do traje do 

taxista no local de trabalho: Manter a 

camisa abotoada, exceto o botão do 

colarinho; Sapato sempre limpo, en-

graxado e bem conservado; Roupa 

sempre limpa e bem conservada; Cin-

to sempre bem conservado e afive-

lado. 

     Higiene pessoal exigida: Cabelo e 

barba sempre arrumados; Unhas lim-

pas e arrumadas; Qualquer aroma que 

cause incômodo ao passageiro: Suor; 

Cigarros; Bebidas alcoólicas; Perfu-

mes com fortes fragrâncias. 

     Higiene do veículo táxi: Manter cin-

tos de segurança, assentos, encosto 

de braços, painel e demais itens inter-

nos do veículo limpos; Manter limpo 

filtro de ar condicionado; Aspirar teto, 

piso, porta malas e interior do veículo; 

Manter a parte externa do veículo 

sempre limpa e polida; Todos os aces-

sórios disponibilizados aos passagei-

ros devem ter limpeza constante; 

Manter porta malas limpos e com es-

paço determinada pela homologação 

do veículo; Manter o espaço dos ban-

cos de assentos livres para o passa-

geiro. 

     Conforto e conveniência do veículo 

táxi: 

     - Obrigatório: Carregadores de e-

nergia elétrica para aparelhos eletrôni-

cos (celulares, tablets, notebooks, 

etc.); Disponibilizar meios de paga-

mento eletrônicos; Ar condicionado li-

gado, com ambiente refrigerado, sem-

pre que solicitado pelo cliente; 

     - Opcional disponibilizar, como i-

tens de cortesia: Água potável; Papel 

toalha; Suporte para transporte de bi-

cicletas. 

     - Atender com polidez e urbanida-

de o passageiro: Recepcioná-lo com 

otimismo e alegria; Desejar-lhe felici-

tações pelo momento do dia; Mostrar-

se prestativo: -  Cumprimentar o pas- 

Por Francieli Almeida * 
   

      MP 664/2014 trouxe significati-

vas mudanças no tocante a concessão 

de alguns benefícios previdenciários, 

ocorre que esta medida provisória so-

freu muitas críticas, e seu texto final, 

convertido na lei 13.135/2015, em 

muito difere da proposta original, ve-

remos como ficaram as regras para a 

concessão do auxílio-doença. 

     No tocante ao valor que será apu-

rado a título de renda mensal inicial, a 

lei 13.135/2015, em seu artigo. 29, § 

10 da lei 8.213/9, prevê que o auxílio-

doença não poderá exceder a média a-

ritmética simples dos últimos 12 

(doze) salários-de-contribuição, ou, 

se não alcançado o número de 12 (do-

ze), a média aritmética simples dos 

salários-de-contribuição existentes, 

vetando a possibilidade de o segurado 

aferir de auxílio-doença em valor su-

perior ao que recebeu a título de re-

muneração em doze meses anterio-

res. 

     Em relação ao número de dias de 

recebimento do benefício que seriam 

custeados pelo empregador, a pro-

posta da MP 664/2014 não vingou, de 

modo que apenas os primeiros 15 

dias serão custeados pela empresa, e, 

após, a responsabilidade será do IN-

SS. 

     A MP 664/2014 previa a possibili- 

sageiro; - Não discriminar, nem fazer 

distinção de passageiro; - Abrir a por-

ta para o passageiro e gesticular com 

as mãos indicando o acesso ao veí-

culo; - Abrir e colocar a mala do pas-

sageiro no bagageiro; - Oferecer água 

e outros itens de cortesia. Policiar-se 

no uso de palavras: - Não proferir pa-

lavrões; - Jamais atacar a honra de 

qualquer pessoa; - Não fazer sarcas-

mo ou piadas constrangedoras; - Res-

peitar-se a si mesmo e ao passageiro. 

É proibido utilizar celular dirigindo o 

veículo táxi. Porta malas: sempre lim-

po e com bagagem pessoal acondi-

cionada em bolsa ou mochila, garan-

tindo o espaço mínimo homologado 

do porta malas para uso da bagagem 

do passageiro. Se o taxista não estiver 

em serviço, cobrir o luminoso. 

     - Atendimento personalizado de a-

cordo com o interesse do passageiro: 

Trajeto; Informações turísticas; Pa-

drão do ar condicionado; Noticiários 

ou música ambiente; Manter-se em si-

lêncio ou dialogar nos temas manifes-

tados pelo passageiro; Evitar polêmi-

cas ou situações que provoquem es-

tresse no passageiro em virtude de: 

Paixões esportivas; Convicções parti-

dárias; Fé e cultos religiosos; Opções 

de comportamento pessoal; Não tratar 

de problemas particulares, nem da ca-

tegoria. Que o táxi seja espaço agra-

dável e que o passageiro deseje utili-

zar sempre. 

     - É proibido ao taxista na prestação 

do serviço de táxi praticar qualquer a-

to ou comportamento que possa re-

presentar ou propagar preconceito de: 

Raça; Gênero; Religiosa; Partidária; 

Esportiva; Opção sexual; Qualquer ou-

tro tipo. 

     - É proibido recusar passageiro ou 

escolher corrida. 

     - O ponto de estacionamento de 

táxi deve ser mantido em perfeito fun-

cionamento porque ele faz parte do lo-

cal de trabalho do taxista e dos usu-

ários. 

     Segurança do veículo táxi para me-

lhor atender o passageiro: Pneus 

cumprindo normas de segurança; 

Cumprir os prazos estabelecidos de 

segurança para revisões e manuten-

ção de cada item do veículo; Vistoria 

aprovada pelo DTP; Freios ABS; Air 

Bag.  Compartilhado G1 

 
 

O atual regramento do auxílio doença 

após alterações trazidas pela Lei 

13.135/2015 
dade de terceirização da perícia mé-

dica pelo INSS, o que também caiu por 

terra, sendo possível apenas, pela re-

dação do § 5, do artigo 60 da Lei 8. 

213/91, a realização de convênios e 

termos de execução descentralizada, 

termos de fomento ou de colaboração, 

contratos não onerosos ou acordos de 

cooperação técnica somente com ór-

gãos e unidades do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

     Por fim, a lei 13.135/91 alterou a 

situação do segurado que retorna ao 

trabalho ainda em gozo do auxílio-do-

ença. Pela regra antiga, o segurado te-

ria o benefício cancelado de imediato. 

De acordo com o novo regramento 

trazido pelo art. 60, §§ 6º e 7º da lei 

8.213/91, o retorno ao trabalho, não 

necessariamente, produzirá a extinção 

do benefício, devendo ser observado 

se a incapacidade laborativa se refere 

a toda e qualquer atividade ou apenas 

a atividade habitual de segurado, sen-

do possível o retorno ao trabalho para 

realização de atividade diversa daque-

la que determinou o recebimento do 

auxílio-doença. 
 

 
 

Francieli Almeida 

Advocacia Previdenciária 

Curso em São José do Rio Preto (SP) 

eSocial X 

Construção civil – 

aspectos 

preparatórios 

oficializado pelo 

Decreto 8.373/2014 
      dia 19 de fevereiro de 2016 – 

Sexta (9h às 18h) em S.J do Rio Preto 

(SP) na Rua Joaquim Manoel Pires, 

510 - São Manoel. 

 

     Para entender a nova metodologia 

que as empresas terão que se ade-

quar, com relação as informações de 

todos os trabalhadores, no âmbito 

Trabalhista, Previdenciário e Fiscal, vi-

sando a preparação para o mais com-

plexo produto do SPED, englobando 

todos os empregadores, empresas o-

ptantes pelo SIMPLES, MEI, empre-

gadores domésticos, Órgãos Públicos 

e Entidades sem fins lucrativos. 

     Este curso tem como foco a revi-

são e alinhamento dos atos praticados 

pelas empresas, atrelados a legislação 

(trabalhista, previdenciária e fiscal), 

objetivando a geração de informações 

que alimentarão o eSocial, evitando 

divergências, atrasos nas informações 

e multas administrativas. 

     Público Alvo: Empresas das cons-

trução civil, empresas em geral, escri-

tórios de contabilidade, analistas e au-

xiliares de administração de pessoal, 

advogados e demais profissionais que 

tenham interesse no assunto. 

 

     INSCRIÇÕES: 

     Se você não é associado clique 

aqui para credenciar. 
 

     INVESTIMENTO: 

     Associados ao SindusCon-SP e Es-

tudantes R$ 190,00; Não Associados 

R$ 490,00; Filiados R$ 392,00. 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/McArquivo.pdf
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/01/sp-pede-otimismo-e-obriga-taxista-usar-ate-smoking-em-categoria-luxo.html
http://www.sindusconsp.com.br/registro/
http://www.sindusconsp.com.br/registro/

