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RH precisa estar mais preparado para contratar
pessoas com deficiência, alerta pesquisa

Muitos gestores e empresas não estão preparados para receber essa população
Pesquisa realizada com 1.459 profissionais da área de Recursos Humanos de empresas de todo o País mostra
que a falta de informação da categoria é
uma das principais barreiras para a contratação de pessoas com deficiência. De
acordo com o estudo, 86% dos entrevistados contratam profissionais com
deficiência apenas para cumprir a lei de
cotas. Criada em 1991, a legislação prevê que toda empresa com 100 ou mais
funcionários deve destinar de 2% a 5%
dos postos de trabalho para beneficiários reabilitados ou pessoas com alguma deficiência.
COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE
NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet

A pesquisa é uma iniciativa da Catho
e da consultoria iSocial, com o apoio da
ABRH-Brasil, Associação Brasileira de
Recursos Humanos. O objetivo é apontar as dificuldades que as organizações

enfrentam para contratar e manter funcionários com deficiência. O levantamento também mostra que 59% dos
profissionais de RH entrevistados consideram como obstáculo para a inclusão a falta de acessibilidade no ambiente de trabalho.
Segundo Jorgete Lemos, Diretora de
Diversidade da ABRH-Brasil, muitas
empresas não estão preparadas para
receber essa população. “Muitas ainda
têm um layout ultrapassado, não foram
construídas com a percepção da necessidade de serem acessíveis para a pessoa com deficiência.” A especialista
lembra ainda que a falta de condições
adequadas de segurança e saúde no trabalho é também um fator que dificulta a
contratação.
De acordo com o Ministério do Trabalho o número de pessoas com deficiência ocupando uma vaga nas companhias é quase três vezes menor do que

a real capacidade prevista na legislação.
Conforme os registros da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho de 2014, foram declarados 381,3 mil postos ocupados por
pessoas com deficiência, sendo que, se
fosse atingida a quantidade prevista em
lei, seriam 827 mil vagas destinadas a
esse público nas empresas.
Jorgete Lemos dá mais detalhes da
pesquisa na edição desta semana do
Podprevenir, programete de rádio na
web sobre segurança e saúde no trabalho. Disponível também na versão mobile, o podcast pode ser acessado pelo
endereço www.podprevenir.com.br
COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE
NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA
https://www.magazinevoce.com.br/magazi
nemegazinenorminha/

Vídeo - No canal de vídeos do site do
Podprevenir, o destaque da semana é o
audiovisual Telemarketing: o outro lado
da linha, que discute as condições de
trabalho dos operadores de telemarketing e como a legislação passou a garantir o acesso desses trabalhadores
aos seus direitos. Produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina (TRT-SC), o vídeo aborda questões
como assédio moral, ritmo intenso de
trabalho e a dificuldade de estabelecer o
nexo causal entre a atividade e o desenvolvimento de doenças ocupacionais.
N

Engenheiro e técnico terão que
explicar informações falsas em
programas de segurança do trabalho
Eli Almeida
Campina Grande/PB

Auditores-Fiscais do Trabalho encaminharão nos próximos dias ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia(CREA), bem como a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE) programas de segurança do trabalho que foram recolhidos em empresas fiscalizadas durante Operação da
Força-Tarefa do Ministério Público do
Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego, no mês de agosto, na cidade de
João Pessoa e região Metropolitana.
Os Auditores constataram que programas de segurança do trabalho elaborados por um engenheiro de segurança e por um técnico de segurança do
trabalho, os nomes dos dois profissionais não foram revelados, contêm informações de engenharia de segurança
que não são compatíveis com o ramo
de atividade da empresa para qual eles
prestaram os serviços.

Profissionais poderão responder por
falsas informações em programa de SST

Agora, os dois serão chamados para
explicar as irregularidades encontradas
nos documentos recolhidos pelos Auditores. “Encaminharemos o caso do engenheiro para uma Câmara especializada do CREA/PB, com relação ao técnico
de segurança do trabalho, esse será ouvido, após análise do programa elaborado por ele, na SRTE”, disse José Ribamar Rodrigues, que garantiu que os
Auditores da SRTE são bastantes experientes e enganam-se quem pretende
ludibriá-los.
N

FISP vai até amanhã em SP
A FISP – Feira Internacional de Segurança e Proteção chega a sua 21ª edição em 2016.
A FISP 2016 está sendo realizada
desde ontem (05/10) e vai até amanhã
(7 de outubro, das 13h às 21h), no São
Paulo Expo Exhibition and Convention
Center. Simultaneamente, acontecerá a
12ª Fire Show – International Fire Fair.

O evento apresenta o que existe de
mais moderno na área de segurança e
proteção ao trabalhador, como inovações em SST. N

Fundacentro debate saúde dos professores
Foto: JOSE PATRICIO/ESTADAO

Primeiro seminário sobre o tema abre espaço para contribuição desses profissionais

O I Seminário sobre Condições de
Saúde e Trabalho dos Professores, com
o tema “O desafio da intervenção”, debaterá a saúde desses profissionais. O
evento que ocorrerá no dia 14 de outubro, na sede da Fundacentro, em São
Paulo é voltado para professores e profissionais da educação. O objetivo é divulgar resultados de pesquisa sobre o
assunto, permitindo a reflexão sobre as
possíveis melhorias das condições de
saúde no trabalho dos docentes, e abrindo espaço para que esses profissionais possam dar suas contribuições.
Segundo o tecnologista do serviço
de Ações Educativas da Fundacentro,
que coordena a organização do evento,
Jefferson Peixoto da Silva, essa é a primeira ação do projeto “Condições de
saúde e trabalho dos professores: constatações e possibilidades de intervenção”. Ele explica que a pesquisa mais
recente sobre o tema, mostra que em
São Paulo, por exemplo, houve cerca de
130 mil afastamentos médicos concedidos para professores da rede pública de
ensino, em 2015.
Para Jefferson, quando se amplia o
olhar para outros estados brasileiros a
situação se confirma, mostrando que
transtornos mentais e comportamentais e distúrbios da fala e voz, são as
principais causas dessa realidade. Esse
cenário, diz, é consequência de más
condições de trabalho, o que torna a
discussão acerca do assunto de extrema importância para os profissionais da
área, sociedade e Estado.
“O professor tem uma missão estratégica e reconhecida como muito importante. Entretanto, enfrenta uma condição de trabalho e recebe um tratamento que não é condizente com o pa-

pel central que a sociedade lhe atribui”,
afirma.
Jeferson Peixoto alerta ainda que
essa “ambiguidade que envolve a situação do professor e a sua importância estratégica para o país, torna urgente debater suas condições de segurança e
saúde, uma vez que medidas de promoção e proteção da saúde desses profissionais precisam ser vislumbradas, estimuladas e praticadas”, ressalta.

O I Seminário sobre Condições de
Saúde e Trabalho dos Professores terá a
presença de profissionais de Segurança
e Saúde no Trabalho e da pós-doutoranda em Saúde Pública pela FSP/
USP, Amanda Aparecida Silva Macaia.
Ocorrerá no dia 14 de outubro, das
9h às 17h, na Rua Capote Valente 710,
São Paulo.
As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas no site da Fundacentro:
http://www.fundacentro.gov.br/cursose-eventos/proximos-eventos.
Outras informações em (11) 3066
6323 ou 3066 6368
N
Assessoria de Imprensa
Ministério do Trabalho
Juliana Mendes

Movimento Abril Verde recebeu certificado de adesão dos ODS
No dia 23 de agosto de 2016 o Movimento Abril Verde recebeu certificado
de adesão dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são objetivos estratégicos propostos pela
ONU – Organização das Nações Unidas.
O ODS 3 - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, tem seu foco
principal na saúde da população. A área
de saúde pública conta com indicadores
bastante consolidados no mundo, com
protagonismo da Organização Mundial
da Saúde (OMS), órgão das Organização das Nações Unidas (ONU).
Já o ODS 8 - Promover ambientes de
trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os traba

lhadores migrantes, tem como centro o
mundo do trabalho e do desenvolvimento econômico.
Também o ODS 9 trata, principalmente, do desenvolvimento da indústria, da inovação e da geração de valor,
apoiando também o desenvolvimento
econômico e o bem-estar humano.
Os ODS foram construídos em um
processo de negociação mundial, que
teve início em 2013 e contou com a participação do Brasil em suas discussões
e definições a respeito desta agenda.
Saiba mais em:
http://www.estrategiaods.org.br/
O Movimento ABRIL VERDE crescendo sempre e com o Trabalho de nossos colegas e amigos como a Patrícia

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 – Fim da Página 01/10 - Norminha 383 – 06/10/2016

Massanares Diretora do SINTESPAR na
foto (Blusa Verde). O movimento é hoje
parte do ODS – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. N
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Caldeiras e Vasos de Pressão será tema de
palestra no Espírito Santo

Ampliar os conhecimentos sobre os
agentes de riscos ocupacionais
envolvidos nas atividades com
Caldeiras e Vasos de Pressão
Por ACS/D.M.S

A Fundacentro do Espírito Santo realizará no dia 19 de outubro, das 14h às
17h, a palestra técnica sobre “Caldeiras
e Vasos de Pressão – Conhecendo a
Norma Regulamentadora nº 13”.
O objetivo da palestra é de contribuir
para a formação de agentes multiplicadores, na socialização de informações e
em sua conscientização, bem como na
busca da redução e eliminação dos acidentes de trabalho nesta atividade operacional.
A coordenação do evento é feita pelo
pesquisador da Fundacentro/ES, Antônio Carlos Garcia Júnior. São 90 vagas.

Podem participar profissionais e estudantes da área de segurança e saúde no
trabalho e de engenharia, trabalhadores, sindicalistas e empresários proprietários destes equipamentos.
O engenheiro mecânico e de segurança do trabalho Eduardo Orestes Jaeger, será o palestrante. Eduardo também é analista de sistemas, possui MBA
em Petróleo e Gás.
COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE
NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA
https://www.magazinevoce.com.br/magazi
nemegazinenorminha/

De acordo com a regional, a discussão sobre o tema é importante no sentido de ampliar os conhecimentos sobre
os agentes de riscos ocupacionais envolvidos nas atividades com Caldeiras e
Vasos de Pressão, sobretudo na busca
do reconhecimento, avaliação e o seu
controle. Além disso, é fundamental a
prevenção da integridade física dos trabalhadores na operação destes equipa-

4 de outubro: Dia da Medicina do Trabalho
Em 4 de outubro é comemorado o
Dia da Medicina do Trabalho, especialidade médica que luta pelo trabalho saudável, seguro e digno para todos os trabalhadores. A data é marcada pelo nascimento do médico italiano Bernardino
Ramazzini, autor do livro As Doenças
dos Trabalhadores, publicado em 1700,
e por isso, considerado o pai da especialidade.
COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE
NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet

Ramazzini trouxe várias contribuições para a Medicina do Trabalho, dentre as quais podemos destacar (1) a
preocupação e o compromisso com a
classe trabalhadora; (2) o estabelecimento dos elementos básicos da determinação social da doença; (3) a contribuição de uma nova metodologia que
incluía visitas aos locais de trabalho,
observação das atividades e entrevistas
com os trabalhadores; e (4) a proposta
de uma sistematização e classificação
de doenças, de acordo com a natureza
do trabalho.
Quatro séculos depois, a luta e a
vontade de transformar o trabalho continuam e a atuação dos Médicos do Trabalho precisa se adaptar para lidar com
novos desafios que convivem com antigos dilemas não totalmente resolvidos.
A presidente da ANAMT, Dra. Marcia
Bandini, ressalta a necessidade de modernização do papel desse profissional.
“Em uma sociedade onde as pessoas
passam mais tempo no trabalho do que
nas suas próprias casas, é muito importante que exista cuidado integral
com a saúde dos trabalhadores. Este,
talvez, seja o maior desafio do exercício
profissional dos Médicos do Trabalho,
que aperfeiçoam constantemente suas
competências, habilidades e atitudes
considerando este momento de mudanças”.
Conscientização constante
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que 2,34 milhões de
pessoas morrem a cada ano em acidentes de trabalho e doenças. Desse total, cerca de 2 milhões seriam causadas
por doenças relacionadas ao trabalho.
O diretor de Divulgação, Dr. Gualter
Maia, lembra que informações do Anu-

ário Estatístico da Previdência Social
mostram que no ano de 2013, no Brasil,
foram 717.911 acidentes no total, 2.814
óbitos e 16.121 incapacidades permanentes. Mais importante é a necessidade de enfrentarmos a subnotificação. O
AEPS mostra que apenas uma em cada
dez doenças relacionadas ao trabalho
foram reconhecidas através da emissão
de CATs - Comunicação de Acidente do
Trabalho.

Além disso, “é relevante a perda de
produtividade nas empresas pelo afastamentos de acidentados, estatísticas
que representam um alto custo para a
sociedade. Uma gestão cuidadosa a
saúde e segurança a àqueles que estão
nos locais de trabalho proporcionam
maior segurança e menos adoecimento”, observa Dr. Gualter.
Ao longo dos anos, a ANAMT tem se
empenhado com ações de segurança e
saúde no trabalho, principalmente com
a busca pela evolução da especialidade
junto com as alterações do mercado de
trabalho, o que se reflete em iniciativas
como a revisão das Competências Requeridas para o Exercício da Medicina
do Trabalho, apresentado em maio deste ano, e as mudanças na Prova de Título de Especialista, que será aplicada
em 14 de novembro, em São Paulo
(SP). Ainda temos muito o que construir. Participe dessa caminhada. N
Compartilhamos com ANAMT

mentos, através do devido cumprimento dos procedimentos preconizados na
Norma Regulamentadora N° 13.
O conteúdo programático será sobre
o histórico da NR-13; acidentes envolvendo caldeiras e vasos de pressão; como diferenciar Instalações de caldeiras
e de vasos de pressão; o que é um profissional habilitado; o que é necessário
para operar caldeira e/ou vaso de pressão; treinamentos e inspeções. Por fim,
cuidados com caldeiras e vasos de
pressão e outras normas pertinentes.
Também fará parte da atividade, debate com sessão de “perguntas e respostas” sobre o tema.
Visualize a ficha de inscrição e folder
do evento. O local do evento será no
auditório da Fundacentro/ES, situado à
rua Cândido Ramos, nº 30 – Espírito
Santo. Para mais informações falar com
Raquel, pelo telefone: (27) 3315 - 0040.

Ursos polares estão ficando sem
gelo no Ártico, diz estudo
Gelo marinho está se formando mais tarde e derretendo mais cedo no ano.
Animais dependem de camada de gelo principalmente para caçar focas.

N

“Bate papo” foi
sobre “outubro
rosa”

O programa de rádio, que é transmitido ao vivo, todos os sábados, das 7 às
9 horas pela FM Líder através do
www.afmlider.com.br abriu o “Outubro
rosa” no último sábado, dia 1 de outubro.

A convidada especial foi Rosa Batista, psicóloga e terapeuta de casais e família, que gentilmente passou várias
informações e respondeu às perguntas
dos ouvintes e internautas.

Foto divulgada pela União Europeia de Geociências mostra urso polar testando a
resistência de uma camada de gelo fina no Ártico (Foto: MARIO HOPPMANN /
EUROPEAN GEOSCIENCES UNION / AFP)
Os ursos polares estão ficando sem
a camada de gelo indispensável para
sua sobrevivência em 19 regiões do Ártico - adverte um estudo publicado no
dia 14/09.
Devido às mudanças climáticas, a
banquisa (água do mar congelada) que
se forma nas regiões polares está derretendo mais cedo na primavera e se
formando mais tardiamente no outono,
afirmaram pesquisadores da revista
"Cryosphere", da União Europeia de Geociências (EGU).
Entre 1979 e 2014, o Ártico perdeu
de 7 a 19 dias de gelo por década nessas 19 regiões, revelaram imagens de
satélite.
"Devido à dependência (dos ursos)
do gelo marinho, as mudanças climaticas constituem a principal ameaça para sua sobrevivência", alerta o relatório.
Calcula-se que a população total do
urso polar seja de apenas cerca de 25
mil indivíduos.
Convertidos em símbolo dos estragos das mudanças climáticas, esses
grandes carnívoros permanecem a maior parte do tempo na banquisa, onde
caçam, descansam e se reproduzem.
Quando o gelo derrete, voltam à terra

firme e sobrevivem apelando às suas reservas de gordura durante períodos que
estão se tornando cada vez mais longos.
Além disso, os ursos polares têm de
nadar distâncias cada vez maiores antes
de encontrar um lugar para se instalar.
Esses animais dependem da camada de
gelo principalmente para caçar focas,
sua presa favorita, visto que têm dificuldades para agarrá-las enquanto nadam.
O Ártico está aquecendo duas vezes
mais rápido do que o restante do planeta
sob o efeito das mudanças climáticas
geradas pelas emissões de gases do efeito estufa. Esses gases resultam em
grande parte da combustão de energias
fósseis pelos seres humanos em um
planeta superpovoado.
Os ursos polares podem perder um
terço da sua população até meados do
século XXI, advertiu em 2015 a União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), que por enquanto os
classifica entre as espécies "vulneraveis".
Fonte: G1
Patrícia Milla Gouvêa
Uma ótima semana a todos e até a
próxima!

Previdência permite
pesquisa de
acidentes trabalhistas
por CNPJ

Tese de doutorado em
Educação

No programa também tem a participação especial do Diretor Presidente de
“Norminha” que apresenta notícias sobre vários lugares do Brasil.

Não percam neste próximo sábado.
Você pode ouvir ou assistir ao vivo
através www.afmlider.com.br
O programa é apresentado pelo radialista e Técnico de Segurança do Trabalho, Nivaldo (Presidente do SINTESTPB). As fotos são enviadas gentilmente
pela TST e Radialista Heloisa, a qual
apresentará o programa neste 08/10. N

A Secretaria de Previdência Social
do Ministério da Fazenda lançou uma
ferramenta de pesquisa para cidadão,
empresas e entidades sindicais consultarem dados de acidentalidade discriminados pelo CNPJ da empresa. No site
do Programa Trabalho Seguro, é possível acessar a frequência relativa de acidentes de trabalho e eventuais benefícios concedidos. Com informações da
Assessoria de Imprensa do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho. N
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Compartilho a versão digital da tese
de doutorado em Educação que defendi
no dia 26/08/2016 na Universidade Católica de Brasília.
Luiz Augusto Damasceno Brasil
Clique sobre a foto ou neste link:
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/UCBTesedeDoutor
adoemEducaodeLuizADBrasil26set2016.pdf
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Agrotóxicos, depressão e dívidas criam
‘bomba-relógio’ de suicídios no RS
Compartilhamos com Paula Sperb BBC Brasil
DIOGO ZANATTA

Simone Rovadoski ficou um ano sem
plantar depois da morte do marido
A família de agricultores acordou
cedo e tomou chimarrão naquela manhã quente de 21 de dezembro de 2013.
A mãe fez bolinhos para o lanche e iniciou o preparo da lentilha para o almoço.
Mas, quando Simone Rovadoski, de
39 anos, saiu da casa para ajudar o marido José Dell Osbel, de 44 anos, no cultivo dos 48 mil pés de tabaco da família,
encontrou-o morto.
"Não pude evitar que as crianças vissem. Foi um horror", relembra Simone
sobre o suicídio do marido, em Gramado Xavier, a 156 km de Porto Alegre.
"Ajuda a salvar meu pai, ajuda!", pedia o
filho do casal, na época com 13 anos,
para curiosos que se aproximavam.
Osbel passou a integrar as estatísticas que fazem do Rio Grande do Sul o
Estado com mais casos de suicídios no
Brasil: 10 a cada 100 mil habitantes.
A taxa é praticamente o dobro da
brasileira (5,2 por 100 mil em 2012,
segundo dados do Ministério da Saúde)
e próxima da taxa mundial (11,4 por
100 mil, segundo a Organização Mundial da Saúde).
Agrotóxicos e depressão
Gramado Xavier, com pouco mais de
4 mil habitantes, fica na região central
gaúcha, conhecida por ser um polo fumageiro - da indústria do fumo.
A conexão entre suicídio e plantadores de fumo é apontada em diversos estudos científicos. Um relatório da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa gaúcha apontava, em
1996, que 80% dos suicídios da cidade
de Venâncio Aires, a maior produtora de
tabaco do Estado, eram cometidos por
agricultores. O mesmo estudo mostrava aumento nos suicídios quando o uso
de agrotóxicos era intensificado.
Segundo uma pesquisa da Universi-

dade Federal do Rio Grande do Sul, o
uso de agrotóxicos, como os organofosforados, aumenta as chances de depressão dos agricultores.
Em 2014, 20% de cem fumicultores
entrevistados sofriam de depressão, segundo a UFGRS. O quadro depressivo
por exposição aos venenos, somado a
fatores sociais e culturais, pode evoluir
para o suicídio.
A relação é contestada pelo Sindicato da Indústria do Tabaco local (Sinditabaco), que diz que "atrelar casos de suicídio ao uso de agrotóxicos na cultura
do tabaco é inconsistente".

O Rio Grande do Sul tem 73.430 famílias (mais de 577 mil pessoas) que
colhem 255 mil toneladas de tabaco anualmente, de acordo com a Afubra
(Associação dos Fumicultores do Brasil).
DIOGO ZANATTA

que hoje entende sobre o corpo humano: é professor de Educação Física na
Universidade Federal do Amazonas.
Para ele, os equipamentos não são
adequados às necessidades reais dos
agricultores. E, mesmo quando são
usados, não impedem que o veneno,
que é carregado nas costas, escorra pelo corpo no momento da aplicação.
Doença da folha verde
Os danos à saúde relatados pelos
próprios agricultores, porém, não são
somente psíquicos.
Do total de entrevistados no estudo
da UFRGS, 67% apresentaram os sintomas da doença da folha verde do tabaco
(DFVT), causada pela intoxicação por
nicotina através do contato da planta úmida com a pele. Os principais sintomas são vômito, tontura, dor de cabeça
e fraqueza, de acordo com o Ministério
da Saúde.
Antes de suicidar-se, Osbel chegou
a ser internado para tratar a depressão.
Mas antes foi diagnosticado por diferentes médicos com sinais da doença
da folha verde.
COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE
NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA
https://www.magazinevoce.com.br/magazi
nemegazinenorminha/

Simone Rovadoski encontrou o corpo
do marido na plantação de tabaco da
família
A Afubra alega que as empresas fumageiras orientam os agricultores
quanto à aplicação correta dos defensivos e o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs). Segundo o Sinditabaco, "alguns produtores ainda resistem à utilização correta do EPI".
Mas "o agrotóxico, para fazer efeito,
tem que ser aplicado quando tem sol,
naqueles calorões infernais de novembro. O suor embaça os óculos (do equipamento), a máscara sufoca, falta ar. A
luva prejudica a coordenação motora fina", conta Mateus Rossato, de 35 anos,
que trabalhou na lavoura da família dos
12 aos 20 anos, em Nova Palma, a 224
km da capital gaúcha.
Rossato avalia a falta de ergonomia
dos equipamentos de segurança por-

"Ele ia para a roça e logo tinha que
procurar atendimento porque desmaiava", relembra Simone.
Ela conta que, depressivo e intoxicado, Osbel também abusava do álcool.
"Os agricultores acabam tratando
seus problemas com o álcool. É mais
um fator de risco", afirma o médico psiquiatra Rafael Moreno de Araújo, coordenador do Comitê de Prevenção do
Suicídio da Associação de Psiquiatria
do Rio Grande do Sul (APRS).
O médico ressalta que o histórico familiar, influenciado tanto pela herança
genética como pela cultura local, também colabora para o suicídio. Além de
tudo, Osbel tinha um avô que havia se
suicidado.
"É uma bomba-relógio", diz o psiquiatra ao enumerar os fatores de risco aos
quais os fumicultores estão expostos:
genética, baixa escolaridade, histórico
familiar, estilo de vida estressante e intoxicação.
N

Curso sobre Método Árvore de Causas tem participação expressiva

Vila Velha (ES) vai receber 5ª Jornada
Multidisciplinar de Terapia Nutricional
Evento é voltado para profissionais da saúde
Voltado para profissionais da saúde, a 5ª Jornada Multidisciplinar de terapia Nutricional “Uma visão interdisciplinar no cuidado ao paciente” será realizada no dia 21 de outubro de 2016,
das 13 às 18 horas no Auditório do Hospital Evangélico de Vila Velha (ES), Rua
Vênus, s/n – Alecrim.
Com vagas limitadas e entrada de 1
caixa de bombom (355g) – a ser convertida para o setor de capelania do
hospital, pode ser entregue no dia do
evento – as inscrições devem ser feitas
junto ao e-mail:
jornadadenutricao@hevv.aebes.org.br
A programação da Jornada está assim definida:
Logo após a cerimônia de abertura,
apresentação da palestra “Abordagem

do Fonoaudiólogo na Disfagia: sua participação na equipe multiprofissional”
com Renata Gama Lesqueves;
Palestra “Monitoramento e avaliação

da Terapia Nutricional, da instalação a
finalização da terapia” com Andrea Ma-

Senac Franca
apresenta inovações
da área de beleza e
estética

6ª edição do Spa Day traz palestras e
workshops para profissionais da área
A programação da 6ª edição do Spa
Day, do Senac Franca (SP), já está definida e aberta para inscrições. Em 8 de
outubro, o evento apresentará inovações nas áreas de beleza, podologia,
massoterapia e estética, e ainda trará
mesa-redonda, workshops, palestras e
a atividade de Lian Gong, prática oriental desenvolvida para a prevenção e tratamento de dores no corpo.
Os interessados deverão escolher
um dos boxes do evento: Jade, Coral ou
Safira, cada um composto por até quatro workshops e efetuar a inscrição. Além dessas ações, os participantes também têm acesso à mesa-redonda Como
Alcançar a Qualidade de Vida na Longevidade, a prática de Lian Gong e as palestras O Uso do Laser na Estética e na
Podologia, e Massagem e Confecção de
Pindas Chinesas.
COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE
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Foi realizado nos dias 28, 29 e 30 de
setembro, o curso Método Árvore de
Causas, na Fundacentro em SP.
Com um número expressivo de participantes, o curso foi coordenado e ministrado pelo engenheiro de Minas e de
Segurança do Trabalho da Fundacentro,
Leonidas Ramos Pandaggis.
A organização do curso contou com
o apoio educacional de Luis Carlos Soares, Tamara Araujo Martins e Gerikson
Bezerra Nunes da Coordenação de Edu-

cação.
O objetivo do curso foi de propiciar
aos participantes a iniciação teórica e
prática ao Método da Árvore de Causas,
fornecendo elementos necessários a
uma melhor compreensão do fenômeno acidente, de maneira que se tornem
capazes de, na investigação e análise de
acidentes do trabalho, obter um número maior de informações sobre sua
constituição, estrutura e natureza, condição imprescindível à formulação e a-

doção de medidas de prevenção eficazes.
N

“O Spa Day é um evento direcionado
para profissionais da área de bem-estar
e da saúde em geral. Durante esse dia,
eles podem atualizar o portfólio, aprender novas técnicas e tecnologias. Trazemos várias empresas parceiras para a
realização dos workshops, com os melhores produtos existentes no mercado”, diz Claudia Batista Gratao, coordenadora da área de bem-estar do Senac
Franca.
A programação completa e mais informações sobre atividades podem ser
obtidas pelo telefone (16) 3402-4100
ou pelo Portal www.sp.senac.br/franca.
As vagas são limitadas e o investimento
para participar do evento é de R$ 25.
6º Spa Day, sábado, 8 de outubro
Horário: das 8 às 17 horas
Local: Senac Franca (SP) N
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Hospital Evangélico vai receber a
Jornada no próximo dia 21 de outubro
ria Minuttti de Almeida;
Palestra “Probióticos e simbióticos
na prevenção e tratamento de doenças”
com Paula Rodrigues Anjo;
Palestra “Suplementação: adequação para a realidade” com Sabrina Viana
Coelho; e
Workshop “Transformando o suplemento alimentar em gastronomia” com
Carolina Morais.
A organização do evento é do Serviço
de Nutrição e Dietética do Hospital Evangélico com apoio da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional. N

Curso de Instrutor
NR-33 em
Presidente Prudente
A regional do SINTESP (Sindicato
dos Técnicos de Segurança do Trabalho
do Estado de São Paulo) de Presidente
Prudente (SP) tem programa definido
para realização do Curso de Instrutor de
Segurança em Espaço Confinado (NR33).

O curso será realizado nos dias 21,
22, 23, 29 e 30 de outubro de 2016 na
FAL ETEC, Rua José Bongiovani, 340,
Vila Liberdade de Presidente Prudente
(SP), com 40 horas de carga horária.
O curso será ministrado por Carlos
Alberto Franco – Coordenador de treinamentos e serviços da empresa BSCRUZ
–Manutenção especializada em segurança; Coordenador e técnico em resgate Nível III; Professor e consultor técnico na área de Saúde e Segurança do
Trabalho; Instrutor de treinamento do
SINTESP.
Com vagas limitadas, o curso é voltado para Técnicos de Segurança do
Trabalho e demais interessados.
Maiores informações e inscrições
pelo telefone (18) 3918-9200
O investimento será de R$550,00
para associados do SINTESP em dia
com a mensalidade e de R$1.100,00
para demais interessados. N
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Aposentadoria
especial para
coveiros
A 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, reformou sentença de 1º grau que negou
aposentadoria especial a coveiro.
Em recurso ao TRF2, o trabalhador
comprovou a exposição a agentes nocivos durante a execução de suas funções
por mais de 25 anos.
Foi através do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), assim como, por
sua CTPS, a qual constava o recebimento de adicional de insalubridade.
O relator Des. Fed. Messod Azulay
Neto entendeu que aquele PPP fundamenta o pedido.
COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE
NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA
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Faz-se mister atentar que, o uso de
equipamentos de proteção individual obrigatório não desvirtua a especialidade
da atividade. Estes, conferem ao trabalhador segurança à saúde e a prevenção
de prováveis lesões.
De tal maneira, a turma deu provimento ao recurso por unanimidade, seguindo o entendimento daquele relator.
“[...]Ante às provas coligidas aos autos, reconheço que o autor esteve exposto a" microorganismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas "no período em que exerceu
as atividades de coveiro para a Santa Casa de
Misericórdia, conforme discriminadas no PPP
apresentado, o que confere mais de vinte e
cinco anos de tempo de labor especial até a
data do requerimento administrativo do benefício”.

Assim, aquele trabalhador que exerceu atividade por 25 anos exposta a
“microorganismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas”, motiva a concessão de aposentadoria especial. Inclusive, tal atividade (trabalho
de exumação de corpos e manipulação
de resíduos de animais deteriorados)
está prevista no item 3.0.1 do Anexo VI
do Regulamento da Previdência Social Decreto 3.048/99.
A decisão transitou em julgado em
13/09/2016.N

Painel anamórfico
mostra o trabalho
em altura

Ideia é manter o painel para as
comemorações da entidade
Por ACS/A.R.

Um painel anamórfico, ou também
conhecido como ilusão anamórfica está
disponível há mais de um mês no saguão da Fundacentro em São Paulo.
Tecnicamente, o conceito de anamórfico é utilizado para descrever uma
imagem deformada, distorcida ou
transformada e utilizada em várias áreas do conhecimento.
Um exemplo de anamórfico pode ser
observado nos grafismos de rua onde
ocorre uma reversão da imagem que
pode estar sobre uma superfície plana
ou curva, ou uma ilusão de ótica sobre
o que se vê.
Ronildo Barros Orfão, designer da
Fundacentro e responsável pela criação
do Totem Multimídia, explica que a ideia
de criar um “tapete” anamórfico é remeter à sensação de trabalho em altura.
O tema foi solicitado para a Feira de
Ciência e Tecnologia de 2015 e acabou
sendo aproveitado para a exposição.
“A ideia é que o painel fique em um
primeiro momento exposto durante a
Semana da Pesquisa da Fundacentro,
bem como para o evento dos 50 anos e
posteriormente torna-lo itinerante”, observa Orfão.
Outro projeto idealizado pelo Desenhista Industrial será a criação do Espaço Memória que terá como uma das
principais atividades realizar exposições fixas e itinerantes de temas voltados à segurança e saúde do trabalhador. N

Senac Ribeirão Preto oferta curso
inédito de gastronomia
Técnico em Confeitaria qualifica profissionais para área crescente da alimentação
O segmento de confeitaria está ganhando cada vez mais espaço. Do quindim ao brownie, os doces conquistaram
o paladar dos brasileiros e lojas especializadas se transformaram em negócios
lucrativos para os profissionais qualificados na área
De olho nessa tendência, o Senac Ribeirão Preto (SP) oferta o curso inédito
de Técnico em Confeitaria, que capacita
alunos para atuarem nas diferentes etapas da produção de doces, com técnicas aprimoradas e melhor aproveitamento de recursos e alto padrão de
qualidade.
Além do próprio negócio, o técnico
em confeitaria pode atuar em diversos
segmentos como padarias, sorveterias,
chocolatarias e buffets, por exemplo.
Em empreendimentos gastronômicos,
o profissional pode ainda aplicar fichas
de controles operacionais, selecionando, preparando e estocando matériaprima e operando equipamentos e maquinários.
O curso, com carga horária de 800
horas, abordará teoria e prática do preparo de confeitos e pastas à base de açúcar, sobremesas clássicas internacionais e brasileiras, além de técnicas
de chocolataria, produções geladas e
confecção de embalagens decorativas.
No término das aulas, o Senac emite

ZBN reúne todos empregados e realiza com
sucesso a SIPAT nas duas unidades de Araçatuba

o diploma de Técnico em Confeitaria e
os estudantes estarão capacitados para
atuar em todo território nacional. “É um
curso completo que capacita para um
mercado que oferece inúmeras oportunidades profissionais. Durante as aulas,
além de técnicas e processos, os docentes também promovem a autonomia
dos alunos. Ou seja, todos estarão aptos para serem grandes empreendedores confeiteiros”, ressalta Lilian Alves, coordenadora da área de gastronomia do Senac Ribeirão Preto.
O portfólio completo de cursos está
disponível
no
Portal
Senac:
www.sp.senac.br/ribeiraopreto, no qual
as inscrições também podem ser realizadas e os pré-requisitos conferidos.
Outras informações pelo telefone (16)
2111-1200 ou pessoalmente na unidade.
N

A ZBN que produz Toneladas de precisão e tecnologia a serviço da indústria reuniu todos os empregados de suas duas
unidades de Araçatuba (SP) e comemoram a prevenção de acidentes e o bem estar no trabalho em sua 6ª SIPAT/2016
Pelo sexto ano consecutivo, a ZBN,
responsável pela fabricação e manutenção de Caldeiraria, Fundição e Usinagem, realizou em Araçatuba (SP), em
suas duas unidades, a Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho,
envolvendo os Técnicos de Segurança
do Trabalho Sidmar e Glauco, membros
da CIPA e vários empregadores colaboradores.

Os convidados especiais que fizeram
as apresentações forma: Sandra Margarete Exaltação que fez uma bela explicação e demonstrações sobre “Doenças Sexualmente Transmissíveis”; Nelson Marques que exibiu com profissionalismo o assunto “Primeiros Socorros”; Joaribes Torquato e Fernando A-
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maro da UNIP presentearam o público
com uma apresentação “Motivacional”;
José Ubiratan Carneiro de Souza do
SESI falou sobre “Qualidade de Vida”; e
Wilson Célio Maioli fez uma apresentação envolvendo a todos com o tema
“Atitudes que Previnem Acidentes e Doenças decorrentes do Trabalho”.
Todos os temas foram escolhidos
para atender as necessidades da prevenção de acidentes e doenças no trabalho e foram muito bem apresentados e
captados por todos os participantes.
2017 tem mais! N

O evento foi realizado no período de
19 a 23 de setembro de 2016, com apresentações às 07 e às 16h00.
Logo após as apresentações, vários
brindes foram sorteados para confraternização de todos.

Em todas as apresentações teve a presença total dos empregados das unidades

Semana da Pesquisa da Fundacentro
Evento é gratuito e aberto ao público
Por Acs/Fundacentro

A XI Semana da Pesquisa, evento
que acontece de 17 a 20 de outubro de
2016, traz como tema central a “Atuação da Fundacentro nestes 50 anos:
História e perspectivas em SST”.
Realizada a cada 2 anos, a Semana
da Pesquisa tem a finalidade de promover o intercâmbio técnico e científico
entre os servidores da instituição, mas
ao mesmo tempo compartilhar e convidar a sociedade ao debate dos temas
voltados para a SST.

Nesta edição, além da produção das
pesquisas geradas pelos próprios servidores, no período de 2013 a 2016, promove também a apresentação do trabalho acadêmico realizado pelos alunos
do Programa de Pós-Graduação da instituição.
Na opinião do diretor Técnico, Robson Spinelli Gomes, a Semana da Pesquisa tem como principal objetivo fazer
uma análise crítica acerca das ações
prevencionistas e multiplicar essa cultura de prevenção dos últimos cinquenta anos. “O ensino básico é uma estratégia prevencionista para a formação de
uma cultura”, defende. Além disso, Spinelli reforça a capilaridade da entidade

com diversos órgãos de pesquisa que
contribuem como multiplicadores das
ações institucionais.
A Semana da Pesquisa surge em
função de uma necessidade de aprofundar conhecimentos, aprimorar e desenvolver metodologias de trabalhos de
pesquisa e de intervenções que possibilite fornecer respostas aos diversos desafios existentes no universo do trabalho. Expressa as diversas visões e formações de seu corpo de pesquisadores,
tecnologistas e técnicos.
Por se tratar de um evento que remete a uma comemoração, foram incluídas mesas redondas com ações específicas da Fundacentro, questionamentos e reflexões sobre estas ações.
Para a organizadora do evento, Tereza Ferreira Luiza dos Santos, que também é assistente da Diretoria Técnica, a
Semana da Pesquisa é algo “estimulante” dentro da instituição, na medida em
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que várias ações de pesquisa acontecem e devem ser divulgadas para a sociedade. “A Semana conta com a participação de servidores que representam
a entidade em comissões e normas regulamentadoras”, pontua Ferreira.
Fazem parte da programação, a criação do Aplicativo SST Fácil, Avaliação de
Cursos da Fundacentro, a atuação da
Comissão Interna de Servidores, Estresse Térmico, O exercício da atividade jornalística, Programa Aprendiz, entre outros. Para conferir os temas e os palestrantes da Semana da Pesquisa, acesse.
A XI Semana da Pesquisa antecede a
celebração dos 50 anos da entidade, a
ser comemorado no dia 21 de outubro.
Inscrições.
Informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 3066.6323 ou e-mail:
sev@fundacentro.gov.br A Fundacentro
está localizada à rua Capote Valente,
710, em Pinheiros, São Paulo. N

Não perca esta oportunidade
02 Curso em um só
Super prático!
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CURSOS E
EVENTOS

Presidente Prudente realiza Encontro com Locutores

III Fórum de
segurança do
Trabalho dos
Campos Gerais
O III Fórum de Segurança do Trabalho dos Campos Gerais – Desenvolvimento a segurança como um valor! será
realizado em Ponta Grossa (PR) no dia
20 de outubro de 2016, das 13 às
18h00, na UTFPR – Avenida Monteiro
Lobato, Km 04 – Jardim Carvalho.

Programa de Atividades da Secretaria
de Desenvolvimento Profissional

Agenda 2016
CLIQUE sobre o curso do seu
interesse, tenha acesso a todas
as informações e faça sua
inscrição agora mesmo!
Curso Instrutor de Segurança
em Trabalho em Altura NR35
24 à 29/10/2016
Associado em dia R$400,00 demais R$800,00
CLIQUE E FAÇA SUA INSCRIÇÃO
Curso Instrutor de Segurança
em Trabalho em Altura NR35
27 à 29/10/2016
Associado em dia R$400,00 demais R$800,00
CLIQUE E FAÇA SUA INSCRIÇÃO
Curso Prático de Nós e
Amarras
29/10/2016
Valor Único: R$50,00
CLIQUE E FAÇA SUA INSCRIÇÃO
Como Elaborar o AVCB
17 à 21/10/2016
Associado em dia R$210,00 demais R$420,00
CLIQUE E FAÇA SUA INSCRIÇÃO
Instrutor de Segurança em
Ponte Rolante
29 e 30/10/2016
Associado em dia R$350,00 demais R$700,00
CLIQUE E FAÇA SUA INSCRIÇÃO

Instrutor NR20 -Líquidos,
Combustíveis e Inflamáveis
17 à 22/10/2016
Associado em dia R$400,00 demais R$800,00
CLIQUE E FAÇA SUA INSCRIÇÃO
Primeiros Socorros, RCP e
DEA
22/10/2016
Associado em dia R$300,00 demais R$600,00
CLIQUE E FAÇA SUA INSCRIÇÃO

TODOS OS CURSOS
DISPONÍVEIS NA SEDE DO
SINTESP E NAS
REGIONAIS

Evento reuniu profissionais e interessados na área no auditório da unidade do Senac de Presidente Prudente (SP)
Aconteceu no dia 29 de setembro
de 2016, no Senac Presidente Prudente
(SP), a 9ª edição do Encontro com Locutores. O evento reuniu profissionais e
interessados na área de rádio em uma
atividade conduzida pelo narrador Nilson César, titular da Rádio Jovem Pan
de São Paulo. Durante o evento, ele abordou técnicas, linguagem, curiosidades, características, exigências e diferenciais de cada perfil profissional.
Para mostrar a prática da profissão
aos participantes, o palestrante fez dinâmicas que simularam transmissões e
quadros de rádio jornalismo, como a
narração de um jogo de futebol. O encontro aconteceu no auditório da unidade, promovendo interação entre os profissionais do mercado para discutir a atuação criativa e diferenciada na área
esportiva.

SINTESP

PRIMEIRO PASSO
O JORNAL DO SINTESP
CLIQUE AQUI E LEIA

EDIÇÃO Nº 285 Setembro/2016
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Nilson César comanda evento

“O Encontro com Locutores ressalta
a importância da troca de experiências
entre profissionais e interessados em
rádio. O Senac Presidente Prudente
possui uma estrutura diferenciada para
cursos na área de rádio, com um laboratório completo que possui equipamentos de última geração”, afirma Rita
de Cássia Holanda, gerente do Senac
Presidente Prudente.

Empresa é condenada por suspender
membro da CIPA que fotografou local
de trabalho insalubre
A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou empresa a
pagar indenização por danos morais a
um empregado, membro de CIPA, suspenso por fotografar local insalubre da
empresa. A Turma acolheu recurso do
trabalhador e reformou decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (AL), que, apesar de ter anulado a
pena de suspensão, indeferiu a indenização, por entender que ela se insere no
âmbito do poder disciplinar do empregador.
O cipeiro fotografou a Sala de Controle de Óleo da Estação Coletora de Pilar, em Maceió, onde é proibida a entrada de equipamentos eletrônicos. Segundo afirmou, os empregados estavam trabalhando em situação insalubre
pela falta de cadeiras, levando-os a se
utilizar de troncos de madeira cortados
por eles mesmos. O registro fotográfico
foi divulgado externamente, e chegou
inclusive a ser notícia do jornal do sindicato.

CLIQUE AQUI E TENHA
TODAS AS
INFORMAÇÕES

Ética, competência, dignidade e
compromisso com a categoria

Nilson abriu o evento contando de
sua experiência profissional e destacando que a função de narrador exige
muito treinamento e emoção.

O reclamante argumentou que divulgou o fato ao fazer sindicância do ambiente de trabalho, ou seja, no exercício
de sua função de membro da CIPA. Além da reparação por danos morais, ele
pediu também indenização por danos
materiais, por ter sido excluído do processo de concessão de nível por mérito
e antiguidade no ano de 2011 em virtude da suspensão.
No recurso ao TST, sustentou a ili-

citude do ato praticado pela empresa ao
punir o membro da CIPA por ter fotografado irregularidades no local de trabalho, caracterizando prática de ato antissindical e causando constrangimento
e ofensa à sua honra.
COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE
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Ao analisar o recurso, a desembargadora convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, relatora, explicou que a indenização por dano moral se caracteriza
quando há constrangimento ou humilhação e, por conseguinte, afeta a dignidade da pessoa do empregado. No caso, isso ficou comprovado pelo registro
do TRT de que "o trabalhador ficou em
situação constrangedora quando sofreu
a suspensão de forma ilegal".
Na avaliação da relatora, o TRT, ao
entender que não ficaram caracterizados os danos morais, embora tenha registrado que a suspensão foi ilegal e
causou constrangimento, violou o artigo 5º, inciso X, da Constituição da República. Por unanimidade, a Quarta Turma deu provimento ao recurso para
condenar a reclamada a pagar ao empregado indenização por danos morais
de R$ 2 mil. O recurso quanto ao dano
material não foi conhecido.
N

Os cursos Radialista – Setor Locução e Narração Esportiva em Rádio, TV
e Web estão com inscrições abertas no
Senac Presidente Prudente.
Acesse:
www.sp.senac.br/presidenteprudente e
saiba mais. A unidade fica na avenida
Manoel Goulart, 2.881. Para mais
informações, o telefone é o (18) 33444400.
N

O evento é uma realização do Grupo
de Segurança do Trabalho dos Campos
Gerais.
A entrada será gratuita, basta levar
01 kg de alimento não perecível.
As inscrições devem ser feitas junto
ao e-mail andressa.portela@sesipr.org.br
informando nome completo, RG ou CPF,
empresa/instituição de ensino.
Mais informações: (42) 3219-5027
Serão apresentadas as seguintes palestras:
“A segurança como valor” pelo Psicólogo Organizacional Maurício Bazziche;
“Atualizações na NR-12 – Análise das
visões do MTE X Empresas” pelo Engenheiro e Consultor Roberto Serta.
Haverá estandes e demonstrações
sobre trabalho em altura, espaço confinado, primeiros socorros, EPIs entre
outros.
Não perca!
N

Turma mantém valor de indenização a
empregada forçada a vender serviços adicionais
A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho não aumentou o valor
da indenização de R$ 30 mil que uma
vendedora receberá da reclamada por
ter sido orientada a incluir nas compras
serviços adicionais, como garantia estendida, sem a solicitação do próprio
comprador. A orientação vinha por meio de cobrança feita pelo supervisor. De
acordo com os ministros, a quantia indenizatória é proporcional à ofensa, de
modo que não se justifica a intervenção
excepcional do TST.

A trabalhadora, na reclamação trabalhista, disse que se sentia constrangida ao enganar clientes para vender
serviços da empresa, como seguros,
cartões de crédito e garantias. Ela relatou que, ao adquirir um eletrodoméstico, a pessoa pagava um preço único,
sem saber que o custo desses adicio-

Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar - Fisioterapeuta
do Trabalho – Professor de Educação Física
EDP Consultoria – Ergonomia e Higiene
Ocupacional
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nais estava embutido. As metas de venda abrangiam os serviços complementares, e a vendedora disse que sofria ameaças de demissão se não as alcançasse. Um gerente até a comparou a um
carro antigo que precisa ser empurrado
para funcionar.
A empresa alegou que a ex-empregada nunca foi desrespeitada, porque a
determinação de metas é legítima e não
tem o objetivo de humilhar os trabalhadores. Segundo a empresa, os colaboradores são orientados a agir com honestidade para indicar as vantagens e as
despesas referentes aos serviços extras,
que são discriminados em nota fiscal.
O juízo da 3ª Vara do Trabalho de Vitória
(ES) deferiu indenização de R$ 30 mil, e
a condenação foi mantida pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 17ª Região
(ES). Com base em testemunhas, o TRT
concluiu não ter dúvidas sobre a conduta ilícita da ré de exigir a venda dos serviços junto com os eletrodomésticos,
sem que os consumidores percebessem. Para o Regional, obrigar os empregados a enganar os clientes contraria o
Código de Defesa do Consumidor e afronta a dignidade de quem trabalha e se
vê obrigado a cometer ato ilícito para
continuar no emprego.
No recurso de revista, a vendedora
pretendeu aumentar a indenização, mas
a relatora, ministra Delaíde Miranda Arantes, concluiu que o valor arbitrado foi
proporcional à ofensa, e não justificaria
a excepcional intervenção do TST. “A
instância ordinária, ao fixar a indenização, obedeceu aos critérios de justiça
e equidade, uma vez que considerou a
capacidade econômica dos envolvidos e
o grau de culpa da empresa”, disse.
A decisão foi unânime. N Colaborou Dr.
Enrique Diez Parapar; Fisioterapeuta do Trabalho.
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Aprovada nova versão
do Manual do eSocial
O Comitê Gestor do eSocial assinou
na última sexta-feira (28) a Resolução
nº 6, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União do dia 3 de outubro de
2016, aprovando a nova versão do Manual de Orientação do eSocial (Sistema
de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas),
disponível no sítio eletrônico:
www.esocial.gov.br.

Revogando a Resolução nº 1, de 20
de fevereiro de 2015, passam a valer os
formatos, regras e prazos constantes
no leiaute e no manual do eSocial.
O eSocial foi instituído pelo Decreto
Federal nº 8.373, publicado no DOU em
dezembro de 2014. É um instrumento
de unificação nacional da prestação das
informações referentes à escrituração
das obrigações fiscais, previdenciárias
e trabalhistas e tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição. Dados referentes à admissão, licenças, aviso
prévio, desligamentos, remunerações,
exposição a agentes nocivos à saúde do
empregado agora passam a serem encaminhados por um único canal. N
Compartilhamos com Revista Proteção

Confira no Youtube,
o Ciclo de Palestras
sobre Educação
Estão disponíveis no Youtube da
Fundacentro, o Ciclo de Palestras –
Tópicos de Educação, Saúde e
Trabalho para a Educação em SST.
O Ciclo teve início em abril deste
ano, com término em setembro e teve
como objetivo contribuir para o aprimoramento técnico-científico dos profissionais que atuam com Educação em
Segurança e Saúde do Trabalhador e
demais interessados, por meio da realização de palestras que visam propiciar
espaços para reflexão, aprofundamento, diversificação e ampliação do olhar
sobre temas de relevância para os profissionais envolvidos com a temática
proposta.
Acesse os links do Youtube
O trabalho de jovens aprendizes e
estagiários eo impacto sobre sua saúde.
Palestra: Educação e Pedagogia: Bases e Princípios
Palestra: Trabalho e Educação: Fundamentos Filosóficos
Acesse a programação do Ciclo de
Palestras
As palestras e vídeos estão disponíveis no Canal Youtube, contam com a
produção e edição do Serviço de Recursos Instrucionais (SRI) da Fundacentro.
N

Senac abre inscrições para cursos de pósgraduação para o 1º semestre de 2017
Em Presidente Prudente (SP), são cinco opções de cursos presenciais
A partir de 3 de outubro, o Centro
Universitário Senac recebe inscrições
para os cursos de pós-graduação presenciais e a distância. São 92 especializações presenciais e 26 a distância nas
áreas de administração e negócios; comunicação e artes; design e arquitetura;
meio ambiente; moda; saúde e bem-estar; tecnologia da informação; hotelaria;
e gastronomia.
No Senac Presidente Prudente são
cinco opções de cursos presenciais:
Gerenciamento de Projetos - Práticas
do PMI; Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente; Gestão de Negócios;
Gestão Estratégica da Inovação; e Gestão Estratégica de Pessoas.
COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE
NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA
https://www.magazinevoce.com.br/magazi
nemegazinenorminha/

Novidades – para o 1º semestre de
2017, a instituição lança cinco cursos
de pós-graduação no formato presencial: Big Data; Planejamento e Projetos
para Cozinhas Profissionais; Ciências
do Consumo e Estratégias Aplicadas;
Inteligência de Mercado e Gestão; e Economia de Energia. No formato a distância, os lançamentos são: Cloud
Computing; Segurança da Informação;
Inovação e Empreendedorismo em Negócios Turísticos Sustentáveis; e Gestão de Saúde.
As aulas presencias serão realizadas
nos três campi da instituição - em Santo
Amaro, na capital, Águas de São Pedro
e Campos do Jordão, no interior, além
de 17 unidades em todo o Estado. Já
para os cursos a distância, os alunos
podem escolher entre 278 polos em todo o Brasil para a especialização.
A pós-graduação destina-se a candidatos que já possuam diploma em graduação. Inscrições e mais informações
sobre os cursos estão disponíveis no site www.sp.senac.br/posgraduacao.
Nota máxima no MEC – pela qualidade do ensino e da infraestrutura disponibilizadas aos alunos e funcionários, o

Centro Universitário Senac conquistou
nota 5 na avaliação do Ministério da Educação (MEC) para os cursos presenciais e a distância. Segundo dados do eMEC, atualmente, apenas 3% das instituições superiores do país possuem tal
nota. O Centro Universitário Senac está
entre elas.

CENTRO ESPECIALIZADO NA
FORMAÇÃO DE INSTRUTORES E
OPERADORES DE MÁQUINAS

Fone/Fax:

(19) 3534-3947
(19) 3524-6479

Rua 09, nº. 42, Centro, Rio Claro/SP

BRIGADA DE EMERGÊNCIA
AGRÍCOLA
BRIGADA DE EMERGÊNCIA
AGRÍCOLA
CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA
BORRACHEIROS
CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA
CALDEIREIRO
CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA
SODADORES
DIREÇÃO DEFENSIVA
EMERGÊNCIAS QUIMICA
EMERGÊNCIAS QUIMICAS
ESPAÇO CONFINADO PARA
SUPERVISORES
ESPAÇO CONFINADO PARA
TRABALHADORES E VIGIAS
FORMAÇÃO DE BRIGADAS DE
EMERGÊNCIA
FORMAÇÃO DE MONTADOR DE
ANDAIMES
FORMAÇÃO DE OPERADOR DE
CALDEIRA
FORMAÇÃO DE OPERADOR DE
CARREGADEIRA DE RODAS
FORMAÇÃO DE OPERADOR DE
CARREGADORA DE LARANJAS
FORMAÇÃO DE OPERADOR DE
COLHEITADEIRA DE ALGODÃO
FORMAÇÃO DE OPERADOR DE
COLHEITADEIRA DE CAFÉ
FORMAÇÃO DE OPERADOR DE
COLHEITADEIRA DE FORRAGEM
FORMAÇÃO DE OPERADOR DE
COLHEITADEIRA DE GRÃOS

CURSOS DAS NRs 05, 10,
12, 13, 20, 33, 35
phdtreinamentos@phdtreinamentos.com.br

A classificação atesta a excelência da
instituição que há 70 anos, sendo 25
deles no ensino superior, trabalha para
desenvolver o potencial empreendedor
no processo de aprendizado, aliando teoria à prática e proporcionando a internacionalização do conhecimento por
meio de parcerias institucionais. N

Não coloque o carro na frente dos bois!!

COMPRE PRODUTOS NATURA E
AJUDE NA SUSTENTABILIDADE DE
NORMINHA
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet

Caro leitor, hoje utilizaremos um jargão popular como título de nossa conversa e aprendizado. Acredito que você
já tenha escutado ou até mesmo dito a
seguinte frase: “Não coloque o carro na
frente dos bois”. No entanto deste dito
popular juntos faremos uma reflexão.
Na sua opinião, o que vem primeiro
a motivação ou a ação?
Se você disse que é a motivação, fez
uma excelente escolha lógica. Mas, infelizmente, você errou. O que vem primeiro é a ação ao invés de ser a motivação. Em muitas e muitas situações de
nosso contexto pessoal, como o levantar, trabalhar, as práticas de atividades
físicas e lazer, o ato sexual, a reeducação alimentar, as práticas religiosas, as
tomadas de decisões, etc, não sentimos
motivação para executá-las, porém se
nos propormos a mesmo sem vontade
tomarmos a decisão em fazer algo proposto, perceberemos que em seguida
muito provavelmente surgirá a motivação.
As pessoas procrastinadoras muitas
vezes se apoiam na correlação motivação/ação, ou seja, tendem a esperar
surgir a vontade, a motivação para a
partir deste eixo agir. E aí ingenuamente
ficam esperando, até que sintam esta
vontade de fazer algo. Como não estão
a fim de fazer aquilo, vai adiando automaticamente. Pois então, seu erro está
em acreditar que a motivação vem primeiro, e depois conduz à ativação e ao
sucesso. Mas, em geral, é o contrário, a
ação deve vir primeiro.

É comum nos deparamos com afazeres cujo nossa motivação está em torno
de 1%, e a vontade de evitar a tarefa, em
99%. Porém depois que nos envolvemos na tarefa, temos a tendência de nos
motivarmos, tornando o afazer mais fácil e prazeroso. Mas para vivenciarmos
esta experiência é necessário esforço e
disposição em mudar e mudar os hábitos inadequados de comportamento.
No entanto devemos deixar o hábito
de ficarmos deitado na cama, ou estendidos no sofá esperando a inspiração aparecer e assim deixarmos de se lamuriar quando alguém nos propõe algo.
“Não sinto vontade de fazer isso”,
pois então, a proposta de hoje é exatamente isto, quem disse que você tem de
sentir vontade antes? Se ficar esperando até que esteja “a fim”, pode ser que
vai esperar para sempre!!
No entanto amigo leitor, no nosso
caso podemos relacionar a carroça com
a motivação e os bois com a ação, afinal
são os bois que puxam a carroça!! São
os bois que possuem força e tração, são
os bois que possuem o movimento e assim fazem a carroça movimentar-se
também. Se colocarmos a carroça na
frente, esta tenderá a ficar parada, pois
por si só não terá a atração para o movimento. A ação/força deve ser a propulsora de nossas ações sempre!!
Tudo que você pode fazer, ou sonha
que pode, comece. Ousadia tem
geniali-dade, poder e magia” - Johann
Wolf-gang Von Goethe.
“Deus os abençoem.”
Forte abraço.
Drª Carina Almeida Ramos Medina
Psicóloga Clínica e Organizacional.
Neurotecnóloga.
Neuropsicóloga.
Hipnoterapeuta.
Especialista em Terapia Familiar Sistêmica e
de Casais.
Especialista em Reabilitação
Neuropsicológica.
Personal e Executive Coaching.
www.centrodeterapiaaplicada.com.br

Goiânia vai receber Congresso Internacional de
Saúde Mental no Trabalho
O meio ambiente do trabalho ecologicamente equilibrado encontra-se assegurado pelo artigo 200, inciso VIII e
artigo 225 da Constituição Federal. A
sua degradação e/ou poluição implica
em possíveis causas de doenças e/ou
acidentes do trabalho.
Trabalhar não implica tão somente
“em fazer”, mas principalmente “em
conviver”. O trabalho é responsável,
dentre outros fatores, pela construção
da própria identidade.
O reconhecimento é fator preponderante para que essa identidade seja
construída de forma positiva e enaltecedora.
Relações interpessoais laborais destituídas de respeito e dignidade são relações descomprometidas, irresponsáveis e contribuem para o adoecimento.
Gestores transformacionais são gestores verdadeiramente comprometidos
com o desenvolvimento do ser humano, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.
O gestor transacional é alguém que
consegue resultados a partir de transações com sua equipe. O gestor transfor-

macional vai além e leva junto a equipe,
porque preocupa-se verdadeiramente
com o bem-estar desta sem perder a
noção do negócio.
Ele não precisa usar mecanismos
coercitivos nem manipuladores, porque
a confiança gerada pelo comportamento genuíno leva à cooperação e desenvolvimento de todos.
Pensar o meio ambiente de trabalho
ecologicamente equilibrado a partir de
gestores transformacionais é a propos-
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ta do presente evento. Construamos
juntos essa reflexão e sejamos partícipes dessa nova humanidade!
Congresso Internacional de Saúde
Mental no Trabalho será realizado de 26
a 28 de outubro de 2016 no Oliveira’s
Place em Goiânia (GO).
Mais informações e inscrições neste
link:
http://www.cismt.com.br/7cismt/princi
pal.asp
N
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Manaus recebeu o II Encontro Amazonense de Técnicos
de Segurança do Trabalho

Características emocionais em
mulheres com câncer
Olá caros leitores,
Chegamos a mais um “Outubro Rosa”. E vou mais uma vez compartilhar
com vocês, parte de uma pesquisa científica que realizei e que foi levada a congresso científico a fim de mostrar como
o câncer mexe com as emoções das
mulheres acometidas pela doença. Vale
lembrar que por estarmos na campanha
“outubro rosa” cada um de nós pode
contribuir para a conscientização sobre
o assunto do câncer de mama.
No Brasil, segundo o Instituto Nacional do câncer (INCA), apenas no ano de
2009, foram diagnosticados 49.000 casos de câncer de mama e estes casos
vêm aumentando e aparecendo cada
vez mais cedo na vida da mulher. Os
tratamentos convencionais utilizados:
Quimioterapia, Radioterapia, Imunoterapia e Mastectomia para remoção do
tumor e/ou mama (s), pelos seus efeitos físicos, podem comprometer a imagem corporal, a sexualidade e a identidade feminina daquelas que recebem o
diagnóstico da doença. Buscamos no
trabalho caracterizar os aspectos emocionais atrelados ao câncer de mama. A
visão que a mulher tem do próprio corpo agora com a realidade do câncer, seja a mastectomizada (que retirou a mama através de cirurgia) ou a que perdeu
os cabelos por conta dos tratamentos
agressivos, pode mudar e esta mulher
pode passar a ter sintomas depressivos
como o de ficar chorosa e até o de isolar-se, por conta dos constrangimentos
associados à nova aparência física.

Os resultados da pesquisa apontaram para sentimentos de ansiedade e
Depressão grave e moderada nas mulheres acometidas de câncer, comparado a um grupo controle que apresentou
melhor qualidade de vida e grau mínimo
de Depressão e ansiedade. A pesquisa
foi realizada com entrevistas e aplicação
de inventários de personalidade. Do trabalho fica a reflexão sobre a necessidade de uma abordagem que envolva
não somente o tratamento para combater o tumor, mas para tratar e combater
a depressão também. Não se pode olhar
o câncer de modo isolado, sem levar em
conta os aspectos emocionais que influenciarão e muito na imunidade e no
combate à doença. Que possamos aproveitar o mês da campanha para refletir um pouco mais sobre isso. Aos
que enfrentam um câncer, força e fé.
Saúde a todos e até semana que
vem!

Carla Lima
Psicóloga Especialista em clínica,
Analista de TD & E no meio corporativo,
Consultora organizacional,
Palestrante de Educação em Saúde,
Sexualidade e Segurança do trabalho.
Agendamento consultório: (11) 957870878
Atendimentos online:
carla.psicologia@hotmail.com
Contato para eventos:
contato@carlapalestras.com.br
Acesse e me conheça mais:
http://www.psicologacarlalima.com.br

Dia das Crianças e trabalho infantil
Paiva Netto

Temos uma boa notícia para comemorar este ano no Dia da Criança, 12 de
outubro. A Organização Internacional
do Trabalho (OIT) comunicou que, entre 2000 e 2013, foi reduzido em um
terço os casos de trabalho infantil no
mundo. O número de crianças e adolescentes (de 5 a 17 anos) que trabalham
caiu de 246 milhões para 168 milhões.
Conforme publicação da Agência
Brasil, a ministra do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Tereza Campello, ressaltou que nosso país tem
boas novas para a 3ª Conferência Global
sobre Trabalho Infantil, de 8 a 10 de outubro, em Brasília. “Poderemos abrir a
conferência com números muito impressionantes. O trabalho infantil despencou em todo o Brasil”, declarou a
ministra.
Naturalmente, muito resta por se fazer no que diz respeito à proteção dos
pequeninos e em diversas outras frentes de luta pela melhoria das condições
de vida das criaturas humanas.
Na revista “Globalização do Amor
Fraterno”, que enviamos à ONU em
2007, apresentei, no meu artigo “Oito
Objetivos do Milênio”, trechos de uma
entrevista que concedi ao jornalista
Paulo Parisi, em 1981. Comento que
nunca como agora se fez tão indispensável unir os esforços de ecologistas e
seus detratores, assim como trabalhadores, empresários, economistas, o
pessoal da imprensa (escrita, falada e te

levisionada, e, agora, eu incluo a internet), sindicalistas, políticos, militares,
advogados, cientistas, céticos, ateus,
religiosos, filósofos, sociólogos, antropólogos, artistas, esportistas, professores, médicos, estudantes ou não (bem
que gostaríamos que todos os jovens,
as crianças, e os idosos também, por
que não?!, se encontrassem nos bancos escolares), donas de casa, chefes
de família, barbeiros, manicures, taxistas, varredores de rua e demais segmentos da sociedade, na luta contra a
fome e pela conservação da Vida no planeta. O assunto tornou-se dramático, e
suas perspectivas, trágicas. Pelos mesmos motivos, urge o fortalecimento de
um ecumenismo que supere barreiras,
aplaque ódios, promova a troca de experiências que instiguem a criatividade
mundial, corroborando o valor da cooperação sócio-humanitária das parcerias, como, por exemplo, nas cooperativas populares em que as mulheres
tenham forte desempenho, destacado o
fato de que são frontalmente contra o
desperdício. Há realmente muito que
aprender uns com os outros. O roteiro
diverso comprovadamente é o da violência, da brutalidade, das guerras, que
invadem lares por todo o orbe. Alziro
Zarur (1914-1979) enfatizava que as
batalhas pelo Bem exigem denodo. Simone de Beauvoir (1908-1986), escritora, filósofa e feminista francesa, acertou ao afirmar: “Todo êxito envolve uma
abdicação”. N paivanetto@lbv.org.br

Evento reuniu técnicos de segurança do trabalho de várias regiões do estado do Amazonas
O II ENCONTRO AMAZONENSE DE
TECNICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO aconteceu no auditório do Senai
da Bola da Suframa de Manaus (AM) no
dia 20 de setembro de 2016, contando
com a presença de profissionais de toda
a Amazônia.
COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE
NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet

Na programação teve apresentação
da palestra sobre o “Conselho federal
dos técnicos industriais, agrícolas e se-

gurança do trabalho”, proferida por João Carlos Figueira - Presidente do Sintesc e secretário geral da Fenatest;
A segunda apresentação foi sobre o
“Sintespar e Fundacentro” proferida por
Adir Souza Presidente do Sintespar e
Chefe da regional da Fundacentro Paraná.
A composição da mesa que coordenou o encontro foi formada por Elson
Melo da Nova Central Sindical AM/RR;
João Carlos Figueira Presidente do SINTESC e Secretário Geral da FENATEST;

Aldemir Amaral Presidente do SintestAM (Promotor do encontro) e vice –
presidente da FENATEST; Adir Souza
Presidente do SINTESPAR; e José Carlos representante do CREA/AM
COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE
NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA
https://www.magazinevoce.com.br/magazin
emegazinenorminha/

O evento deixou aquele gostinho de
quero mais e o 3º Encontro já está confirmado.
N

Cachoeiro de Itapemirim (ES) terá curso gratuito sobre
"Como lidar com as NRs que mais impactam a Indústria?"
O curso “Como lidar com as Normas Regulamentadoras que mais impactam as indústrias?” é promovido pelo Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) e é exclusivo para empresários industriais e funcionários de indústrias.
O curso tem duração de 8h, e as inscrições são gratuitas.
Participe deste curso e veja também
como, agindo coletivamente, você pode
contribuir para o processo de construção e revisão das Normas Regulamen-

tadoras.
Realize sua inscrição pelo e-mail
pda@findes.org.br e obtenha mais informações pelos telefones (28) 35212165; (27) 3334-5635.

Serão discutidos a SST no centro
das atenções; Como as NRs são formu-

ladas?; e NRs que mais impactam as indústrias.
Informações complementares do
curso:
Data: 27 de outubro de 2016
Horário: 9 às 18h00, com intervalo
para almoço previsto de 12h as 13h
Local: Sesi - Av. Domingos Alcino
Dadalto, s/n, Trevo do IBC - Cachoeiro
de Itapemirim/ES. CEP: 29315-314
Material: O material será disponibilizado no dia do curso.
Não perca esta oportunidade! N

NR 36 e o trabalho nos frigoríficos

Fonte: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/campo-elavoura/noticia/2016/09/sipargs-nr-36-e-o-trabalho-nosfrigorificos-7574942.html

A Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas
de Abate e Processamento de Carnes e
Derivados, marco regulatório específico
para o setor frigorífico, trouxe importantes avanços para empresas e seus trabalhadores, claramente percebidos na redução da incidência de queixas de acidentes.
Em 2014, dado mais recente da Previdência Social, foram pouco mais de 704
mil ocorrências no país, sendo esse montante o equivalente a 1,42% da força de
trabalho formal, índice que em 1972 chegava a 18,5%. O segmento de frigorífico
avícola, nos últimos três anos, apresenta
desempenho ainda melhor que a média
nacional.
A abertura da economia brasileira da
década de 1990 ajudou nessa profissionalização das empresas, inclusive as do segmento frigorífico. A implementação de escala de produção estimulou a adoção de

melhorias nas condições de trabalho,
sendo a principal a NR 36, criada com o
objetivo de controlar fatores ambientais
de risco no abate e processamento de carne. Previamente à construção da NR, muitas empresas já haviam promovido melhorias significativas em seus ambientes
de trabalho.
Segundo o Fator Acidentário de Prevenção, do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), em 2009, o setor avícola
estava no 48º lugar no ranking por frequência, em 44º lugar por gravidade e em
105º por custo. Em 2015, os índices ficaram em 207º, 300º e 341º lugares, respectivamente, com o consequente ganho
para as empresas e seus trabalhadores.
Investimentos vêm sendo feitos em prol
da segurança e saúde, na adequação de
inúmeros postos de trabalho, inclusão de
pausas durante a jornada, controle dos fatores de risco e monitoramento na gestão
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dos riscos ambientais, além do aperfeiçoamento dos marcos regulatórios.
Agora, um anexo da NR-36 está sendo
negociado entre governo, empregadores e
trabalhadores, com a finalidade de propor
medidas alternativas de segurança para
máquinas e equipamentos, que apresentem inviabilidade técnica para atender a atual NR-12. O projeto contemplou inicialmente três máquinas frigoríficas e já ocorreu neste ano.
A busca para nos tornarmos uma referência mundial em prevenção de acidentes
do trabalho é de longa data. Razões estruturais dificultam o caminho, a começar
pelo processo educacional do país, passando pela integração das políticas governamentais e ações dos diversos atores. Agregar as políticas, conciliando atitudes e
comportamentos da sociedade em prol da
prevenção de AT e doenças para melhoria
da qualidade de vida é desafio de todos. N
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NR 23 – Proteção Contra Incêndios
FGTS entra na partilha de bens em causa
de divórcio, define 2ª Seção do STJ
O QUE É A NR 23? A Norma Regulamentadora NR 23 é o norma do Ministério do Trabalho que trata da proteção contra
incêndios nos ambientes de trabalho. Por André Chaves
Esta norma se relaciona intensamente com outros dispositivos legais e
normativos, como normas brasileiras
(NBR), legislações federais e locais e
instruções normativas do Corpo de
Bombeiros, que apesar de serem muito
semelhantes, apresentam algumas diferenças conforme o Estado onde a instalação está localizada.
Considerando o princípio da precaução, deve-se levar em conta sempre a
legislação mais restritiva para proporcionar melhor segurança ao empreendimento e às pessoas.

Quais são as disposições gerais da
NR 23?
A primeira parte da NR 23 apresenta
as disposições gerais, que irão nortear
as tratativas do assunto. Elas estabelecem que todas as empresas devem
possuir:
a) proteção contra incêndio;
b) saídas suficientes para a rápida
retirada do pessoal em serviço, em caso
de incêndio;
c) equipamento suficiente para combater o fogo em seu início;
d) pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos.
Quais pontos são especificados na
NR 23 a respeito das instalações?
Na norma são especificados pontos
referentes à infraestrutura como:
• Saídas de emergência: devem ter
largura mínima de 1,20 m, tanto as portas quanto corredores de acesso a elas.
É necessário estarem identificadas, sinalizadas e desobstruídas.
Para ambientes considerados de alto
risco as portas devem estar dispostas
de forma que qualquer pessoa não tenha que percorrer mais do que quinze
metros para acessar uma porta de emergência – esta distância sobe para
trinta metros em ambientes de menor
risco e a critério de autoridade competente.
• Portas: devem ser as adequadas ao
local, sempre sob liberação de autoridade competente em segurança do trabalho, e nunca devem estar trancadas
ou presas durante a execução dos trabalhos.
Portas verticais, de enrolar ou giratórias não podem ser utilizadas em ambientes internos. Um detalhe importante a ser observado é que as portas devem abrir no sentido da saída, não impedindo a circulação de pessoas nas
vias de passagem.
Proteção contra incêndios prepara o indivíduo
para saber como agir em uma situação de risco .

• Escadas, ascensores e portas corta-fogo: a NR 23 define que esses equipamentos devem ser resistentes ao fogo, e no caso das portas corta-fogo devem fechar-se automaticamente em caso de incêndio.
Ainda que não seja assim especificado na norma, a autoridade competente em segurança do trabalho que de
fato tem poder de decisão sobre assuntos relativos a proteção e combate a
incêndio é o Corpo de Bombeiros.

O que deve ser feito em caso de incêndio?
Em caso de detecção de foco de incêndio, deve-se acionar o sistema de alarme, chamar imediatamente o Corpo
de Bombeiros, desligar máquinas e aparelhos elétricos, quando a operação do
desligamento não envolver riscos adicionais e atacá-lo o mais rapidamente
possível, pelos meios adequados.

A norma também indica que é necessário verificar especificamente equipamentos que não possam ser desligados mesmo em caso de fogo e eventuais medidas de prevenção em determinadas atividades ou indústrias através da construção de paredes cortafogo e bacias de contenção.

O que são exercícios de alerta?
Os exercícios de alerta descritos na
norma são simulados de situações de
emergência, cujos objetivos são manter
a equipe treinada, alerta e orientada a
respeito dos procedimentos em caso de
incêndio, evitar pânico por parte da equipe e distribuir tarefas para organizar
o combate a focos de incêndio.
É necessário que este exercício seja
o mais próximo possível de uma situação real que possa vir a ocorrer, e
preferencialmente sem aviso prévio. O
simulado deve ser coordenado pela equipe de brigadista e profissionais de
segurança do trabalho.
Como a NR 23 trata o assunto extintores de incêndio?
Está expresso na norma que todos
os estabelecimentos ou locais de trabalho só devem ser utilizados extintores
de incêndio que obedeçam às normas
brasileiras ou regulamentos técnicos.
Mesmo estabelecimentos providos
de chuveiros automáticos devem oferecer extintores de incêndio em condições de uso.
Para entender como a NR 23 classifica e trabalha o tema dos extintores de
incêndio, é preciso analisar o tipo de fogo ao qual o empreendimento está sujeito.
Para isso, recorremos ao item 23.9.
1 da norma, que traz as classificações
de tipo de fogo, e que serve como referência para os itens seguintes, que
por sua vez afetam diretamente os extintores de incêndio adequados.
De acordo com essa classificação,
temos os seguintes tipos de fogo:
• Classe A – são materiais de fácil
combustão com a propriedade de queimarem em sua superfície e profundidade, e que deixam resíduos, como: tecidos, madeira, papel, fibras, etc.;
• Classe B – são considerados aqueles inflamáveis que queimem so-

mente em sua superfície, não deixando
resíduos, como óleo, graxas, vernizes,
tintas, gasolina, etc.;
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• Classe C – quando ocorrem princípios de incêndio em equipamentos elétricos energizados como motores,
transformadores, quadros de distribuição, fios, etc.
• Classe D – princípios de incêndio
envolvendo elementos pirofóricos como magnésio, zircônio, titânio.
A extinção de incêndios por meio de
água só deve ser realizada em fogos do
tipo A; já para os fogos da Classe B,
apenas quando esta for pulverizada sob
a forma de neblina. Nos princípios de
incêndio Classe C, somente quando se
tratar de água pulverizada.
Os extintores específicos são destinados aos seguintes usos:
• O extintor tipo “Espuma” será usado nos fogos de Classe A e B.
• O extintor tipo “Dióxido de Carbono” será usado, preferencialmente,
nos fogos das Classes B e C, embora
possa ser usado também nos fogos de
Classe A em seu início.
• O extintor tipo “Químico Seco” aplica-se nos fogos das Classes B e C. As
unidades de tipo maior de 60 a 150 kg
deverão ser montadas sobre rodas. Nos
incêndios Classe D, será usado o extintor tipo “Químico Seco”, porém o pó
químico deve ser especial para cada
material.
• O extintor tipo “Água Pressurizada”, ou “Água-Gás”, deve ser usado em
fogos da Classe A, com capacidade variável entre 10 (dez) e 18 (dezoito) litros.
Outros tipos de extintores portáteis
só serão admitidos com a prévia autorização da autoridade competente em
matéria de segurança do trabalho.
Os extintores devem ser inspecionados visualmente a cada mês, sendo essa inspeção registrada. As recargas e
manutenções devem ser realizadas
conforme as normas técnicas vigentes.
Os extintores devem ainda ser posicionados em locais devidamente sinalizados, permanecendo em local de fácil
visualização e acesso, sem a possibilidade de serem bloqueados pelo fogo ou
qualquer outra obstrução ao acesso.
Qual a relação entre a NR 23 e as
Instruções Técnicas dos Bombeiros?
As empresas não são obrigadas a
cumprir apenas o que é estabelecido na
NR 23. Cada Estado tem uma legislação
específica, elaborada pelo Corpo de
Bombeiros local, que formam as Instruções Técnicas, conhecidas como IT.
As Instruções Técnicas são documentos com valor de lei que definem
parâmetros e critérios para aplicação
em diferentes tipos de construção, visando a melhor prevenção e combate a
incêndios.
Como cada Estado tem seu Corpo de
Bombeiros, as Instruções Técnicas variam conforme o Estado, mas a base de
exigências é muito similar; por vezes, a
grande diferença é a forma como o processo de licenciamento se dá. N

Por entender que os valores recebidos pelo trabalhador mensalmente durante o relacionamento integram o patrimônio comum do casal, a 2ª Seção
do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que os valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) recebidos ao longo do casamento entram
na partilha de bens em caso de separação.
O caso teve início em uma ação de
divórcio litigioso, em que a ex-cônjuge
foi declarada como única proprietária
do imóvel adquirido. O cônjuge recebeu
apenas a quantia que contribuiu para a
aquisição.
Eles se casaram pelo regime de comunhão parcial de bens. O imóvel foi
adquirido, na maior parte, com valores
advindos de doação do pai da mulher,
antes do casamento. A outra parte foi
adquirida com recursos do fundo de
garantia dos dois cônjuges.
Ao julgar o caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a
partilha proporcional do FGTS utilizado
na compra do imóvel. Além disso, afastou da partilha do divórcio os valores
doados pelo pai da ex-mulher para a
compra do imóvel.
No STJ, a relatora do recurso especial, ministra Isabel Gallotti, posicionou-se favoravelmente à divisão de valores sacados por ambos os cônjuges
durante o casamento, de forma proporcional aos depósitos feitos no período,
investidos em aplicação financeira ou

na compra de quaisquer bens.
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Entretanto, a ministra havia entendido que o saldo não sacado da conta vinculada de FGTS tem “natureza personalíssima” e não integra o patrimônio comum do casal, não sendo cabível a partilha. O julgamento havia sido suspenso
devido ao pedido de vista do ministro
Luis Felipe Salomão.
No voto-vista trazido à sessão, o ministro Salomão acompanhou a ministra
Galotti no posicionamento de negar o
recurso especial. Todavia, em fundamentação diferente, o ministro afirmou
que os valores recebidos pelo trabalhador mensalmente durante a constância do relacionamento integram o patrimônio comum do casal.
Devem, por isso, ser objeto de partilha, havendo ou não o saque de valores
do fundo durante o casamento. O entendimento do ministro Salomão foi acompanhado pela maioria dos ministros da
seção. O processo julgado está em segredo de Justiça.
N
Fonte: Conjur

Em Minas Gerais empresas da Indústria de
Material Plástico têm até outubro para o
repasse da Contribuição Assistencial dos
Técnicos de Segurança do Trabalho
Em virtude da celebração da CCT
(Convenção Coletiva de Trabalho)
2015/2016 entre o SINTEST-MG (Sindicato dos Técnicos de Segurança do
Trabalho de Minas Gerais) e o SIMPLAST MG(Sindicato da Indústria de
Material Plástico do Estado de Minas
Gerais), ficou acordada a obrigatoriedade do repasse da Contribuição Assistencial dos Técnicos de Segurança do
Trabalho que nelas atuam.
As empresas da indústria de Material
Plástico do Estado de Minas Gerais têm
até outubro para realizarem o repasse
correspondente a 3% dos salários nominais do mês de setembro/2016, com
limite máximo de R$ 150,00 de cada
Técnico de Segurança do Trabalho.
(Cláusula Quinquagésima quarta da
CCT – Contribuição Negocial). Os valores descontados deverão ser recolhidos
em favor do Sindicato dos Técnicos de
Segurança do Trabalho do Estado de
Minas Gerais Sintest MG. (Conta Banco
Mercantil, Agência 0324 – Conta Corrente 02015273-6.
Os valores descontados deverão ser
recolhidos ao Sindicato, na conta acima
mencionada, no prazo de cinco dias úteis contatos a partir da data de pagamento dos salários, sob pena de multa
de 5%, sobre o montante descontado e
não repassado ao sindicato. A mesma
multa será aplicada caso a empresa deixe de apresentar ao sindicato a relação
nominal dos empregados que sofreram
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o desconto junto com o comprovante de
pagamento da Contribuição de cada um
deles, para o e-mail:
contato@sintestmg.org.br.
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida pelo e-mail
contato@sintestmg.org.br ou pelo
telefone (31) 3213-2279.
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Sobre a Contribuição Assistencial
Também conhecida como “Taxa Assistencial” ou “Reversão Sindical”, é o
imposto previsto no artigo 513 da CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho), alínea “e”, que pode ser estabelecido por
meio de Convenção Coletiva de Trabalho. A Contribuição Assistencial tem o
objetivo de custear os trabalhos e gastos do sindicato com serviços prestados, empregados e honorários advocatícios gerados com as negociações trabalhistas com o patronato.
N
Compartilhamos com SINTEST-MG
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Evento gratuito do Senac de Bebedouro
(SP) discute Comunicação e Marketing
no Terceiro Setor

Como funciona o banco de horas?

Sala Social: Reflexões e Diálogos é destinado a profissionais ligados a projetos
das áreas de gestão e recursos humanos
Com o intuito de promover reflexões e diálogos sobre as melhores práticas no desenvolvimento social, o Senac Bebedouro (SP) recebe, em 19 de
outubro, às 17 horas, o evento Sala Social: Reflexões e Diálogos. A iniciativa,
que está percorrendo unidades de todo
o Estado de São Paulo, discutirá comunicação e marketing no terceiro setor.
“As instituições sociais do município
estão passando por várias dificuldades,
que transformam o dia a dia em um enorme desafio. Mas parte dessa realidade é que há falhas na maneira como
os recursos são captados para os projetos, especialmente os que envolvem
diálogo com a sociedade”, destaca Carlos Alberto da Silva, docente do Senac.
Segundo ele, para mudar esse cenário, é preciso entender que a comunicação e o marketing, quando bem feitos, agregam valor à causa e, consequentemente, melhoram a mobilização
de recursos para a sustentabilidade financeira da organização.

É por isso que o tema central do Sala
Social: Reflexões e Diálogos destaca a
comunicação e o marketing. Mas não
para por aí. Os palestrantes convidados
também discutirão cultura de paz nas
organizações; inclusão de pessoas com
deficiência nos ambientes escolares;
novas tecnologias sociais; trabalho social com famílias; negócios de impacto
social e planos de desenvolvimento local.

Gratuito, o evento tem vagas limitadas e já está com inscrições abertas,
que podem ser feitas no Portal Senac:
www.sp.senac.br/salasocial. Outras informações pessoalmente na unidade ou
pelo telefone (17) 3344-6500. O batepapo acontecerá no Bebedouro Shopping. N

Outubro rosa - nosso papel é
importante !!!
Nós, profissionais de Segurança e
Saúde no Trabalho, embora muitas vezes não reconhecidos por outros profissionais que atuam em áreas próximas a
nossa, temos ao longo do tempo através de nossas atuações cumprido um
papel importante tanto na preservação
das vidas dos trabalhadores como também na prevenção das doenças que podem surgir durante o exercício do trabalho.
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Podemos não ser IMPORTANTES
aos olhos de alguns, mas temos certeza
que SOMOS úteis aos olhos daqueles
que parte das vezes não tem acesso a
uma série de coisas que são seus direitos. Não escrevemos coisas bonitas,
mas quase sempre escrevemos coisas
que os trabalhadores entendem e aprendem. Não somos perfeitos, mas
com certeza somos suficientes porque
nossas ações chegam onde tem que
chegar, nossas palavras orientam milhões de pessoas que todos os dias correm riscos exercendo suas funções.
Sabemos o quanto os trabalhadores
confiam nos profissionais de segurança
e saúde no trabalho - claro que como
em todas as profissões - temos também
entre nós problemas e atuações que
não seguem boas condutas - mas são
uma minoria.
Por essa razão - a confiança que inspiramos - acho muito importante que
tenhamos uma atuação positiva em relação ao OUTUBRO ROSA. Bem sei que
os grandes meios de comunicação falarão muito sobre o assunto - mas nós
que estamos todos os dias junto com
os trabalhadores sabemos que parte
deles deixam suas casas antes das 5
horas da manhã e retornam as mesmas
muito tarde, seja pelo tempo perdido
nos trajetos distantes ou em uma condição melhor - buscando se aprimorar estudando no período da noite e que por
isso - embora poucas entendam - não
acesso aos meios mais comuns de comunicação.
Muitos desses trabalhadores nem

mesmo sabem da existência do OUTUBRO ROSA.
Poucos sabem que o câncer de mama é o segundo câncer mais freqüente
do mundo e também pode atingir homens e que pode até mesmo ter origem
ocupacional.

Por isso e devido a nossa grande
responsabilidade com os trabalhadores
é importante que independente das ações das empresas façamos no mês de
outubro a maior quantidade possível de
ações para orientar os trabalhadores
sobre o assunto, seja através de materiais que podem ser obtidos junto a
entidades (Posto de Saude, Hospitais,
etc.) que são gratuitos, seja confeccionando informativos ou fazendo inserções nos já existentes e muito especialmente através do programas de
contato direito e pessoal com os trabalhadores - DDS, REUINÕES DE ÁREA através dos quais podemos orientar
testemunhalmente e de forma mais
completa. Aos que se interessarem por
materiais coloco-me a disposição para
enviar por e-mail o que tenho – bastando solicitar através do endereço
cpgeral@gmail.com
A informação é uma das mais importantes ferramentas para a prevenção
e quando bem utilizada pode ser decisiva para a possibilidade de cura em
doenças como o câncer de mama.
Vamos fazer nossa parte!
Abraços

Cosmo Palásio de Moraes Junior
N

Rio Grande do Sul terá
atendimento especial
para emissão de
carteiras de trabalho
em outubro
Ação foi determinada pelo ministro do
Trabalho, Ronaldo Nogueira, em todo o
território nacional

O regime de Banco de Horas é um
modelo de compensação de jornada de
trabalho admitido por lei. Tal modelo
permite que o empregado trabalhe mais
de oito horas em um dia, até o limite de
dez horas diárias, e quarenta e quatro
semanais. Sem que receba adicional de
hora extra, desde que estas horas trabalhadas em excesso sejam devidamente
compensadas no prazo máximo de um
ano.

venção coletiva de trabalho (com participação do sindicato da categoria), sendo irregular e nulo caso não cumpra
este requisito (art. 7º, XIII, da Constituição Federal e Súmula 85, V, do TST).
Ainda, na hipótese de as horas trabalhadas em excesso não serem compensadas no período máximo de um ano, estas deverão ser pagas com acréscimo
de horas extras, pois são consideradas
extraordinárias.
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Veja o que diz o § 2º do art. 59 da
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT):
“Poderá ser dispensado o acréscimo
de salário se, por força de acordo ou
convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição
em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à
soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o
limite máximo de dez horas diárias”.
Esta compensação pode se dar de
diversas maneiras. Como ilustração imagine a seguinte situação: Maria trabalha nove horas de segunda-feira a
quinta-feira e oito horas na sexta-feira.
Desta forma ela terá trabalhado quatro
horas a mais por dia de segunda à quinta-feira do que o previsto legalmente.
Tais horas ficam “guardadas no
Banco de Horas” e podem, por exemplo, ser compensadas no sábado, desta
maneira, ela cumprirá as quarenta e
quatro horas semanais corretamente.
Vale destacar que o banco de horas
deve estar previsto em acordo ou con-

Este modelo de compensação de
jornadas é vantajoso para o empregador, pois poderá usufruir da força de
trabalho de seus empregados nos momentos em que a empresa estiver com
uma carga de trabalho maior e dar as
folgas em um período de menor necessidade dos serviços de seus funcionários.
Caso o contrato de trabalho seja encerrado de qualquer maneira (dispensa
por justa causa ou não, pedido de demissão etc.), havendo horas a serem
compensadas no banco de horas, o empregador também deverá pagá-las como extras (art. 59, § 3º, da CLT).
Deve-se lembrar, também, que as
horas extras trabalhadas, habitualmente, refletem nas demais verbas trabalhistas, integrando o cálculo das férias
mais 1/3, 13º salários, depósitos do FGTS e aviso prévio, por exemplo.
N
Compartilhamos com Adriano Alves de Araujo
Sócio do escritório Alves Araujo
Advogados Associados

FABREFACTUM
tem nova obra na
área de SST
A FABREFACTUM Editora acaba de
lançar o livro Conectando Saberes –
Dispositivos sociais de prevenção de
acidentes e doenças no trabalho.

Disponível na biblioteca da Fundacentro para leitura, a obra foi organizada por Francisco Lima, Laís Rabelo e
Marcelle Castro e tem no Conselho
Editorial, José Marçal Jackson Filho, da
Fundacentro. N
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O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, determinou que todos os postos
de atendimento do Ministério do Trabalho e do Sistema Nacional de Emprego
(Sine) recebam os pedidos de Carteira
de Trabalho sem a necessidade de agendamento prévio. A determinação vale a
partir desta quarta-feira (5) e se estende
por todo o mês de outubro. “Nenhum
trabalhador ficará sem atendimento”, afirma Ronaldo.
O Ministério do Trabalho informa que
o sistema de emissão de carteira digital
está funcionando normalmente em todo
o país e continuará sendo utilizado durante todo o mês. No entanto, para garantir que todo trabalhador tenha seu
documento emitido, o Ministério do Trabalho está disponibilizando também a
emissão da carteira manual, em caso de
falha ou intermitência do sistema.
“Já enviamos um primeiro lote de
300 mil carteiras para todo o Brasil e a
expectativa é distribuirmos 1,5 milhão”,
frisou o ministro. Para o Rio Grande do
Sul, estão sendo enviadas 25 mil carteiras manuais, que serão distribuídas para
os postos de atendimento do estado até
sexta-feira (7/10).
Os gaúchos que já estão com agendamento garantido serão atendidos com
prioridade na data marcada. O estado
tem mais de 170 locais de atendimento
de carteira de trabalho em convênio com
a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação
Social (FGTAS). São agências e gerências regionais do Trabalho e Emprego,
postos do Sistema Nacional de Emprego
(Sine). Todos eles receberão a quantidade de documentos necessária para
atender corretamente a demanda.
Confira os endereços e telefones da
Rede de Atendimento no estado aqui.
Tire suas dúvidas aqui. N
Assessoria de Imprensa - Ministério do Trabalho

Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 08 - Nº 383 - 06/10/2016 - Página 10/10

Existe vínculo de emprego no período de treinamento?

Entende-se por período de treinamento aquele momento destinado para
o empregador testar as aptidões e capacidades do seu funcionário durante
um certo período de tempo. É muitas
vezes confundido com o contrato de experiência, previsto no Art. 455, parágrafo único, da CLT.
Por não ser disciplinada na nossa
legislação trabalhista, o tema em questão torna-se um tanto controvertido nas
cortes brasileiras. A primeira corrente
entende que para saber se existe ou não
o vínculo de emprego, é preciso se atentar à existência de prestação de serviços durante o período de treinamento,
bem como à presença dos requisitos do
vínculo (subordinação, habitualidade,
onerosidade e pessoalidade). Em outras
palavras, se durante o período de seleção do candidato ficar comprovado que
não houve a efetiva prestação de serviços, o vínculo de emprego não é configurado. Atente-se ao julgado abaixo:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. CONTRATO DE TRABALHO.
INÍCIO DE VIGÊNCIA. PERÍODO DE SELEÇÃO. Depoimento do autor a inviabilizar sua pretensão ao reconhecimento
de vínculo de emprego no período em
que participou do processo de seleção
para recrutamento de futuros funcionários, processo este dotado de etapas de
treinamento e eliminatórias, sendo a aprovação em tais fases de seleção uma
exigência para a contratação do candidato e sua admissão nos quadros da
empresa. Ausência de elementos que
possam levar à conclusão de que estivessem presentes os pressupostos de
relação de emprego. Recurso não provido. (TRT 4ª R. RO 00036-2004-00204-00-6, 8ª T, Rel. Juiz Carlos Alberto
Robinson, Julg. 17.11.2005; DOERS
02.12.2005)
Frise-se que quando o candidato já
foi aprovado no processo seletivo e é
convocado pela empresa para participar
de treinamento destinado a capacitá-lo
para exercer as funções contratadas,
antes da formalização do registro, não
há dúvida de que o período correspondente ao treinamento deve ser considerado como tempo à disposição do empregador e como tal integrar o contrato
de trabalho para todos os fins.

VÍNCULO DE EMPREGO. DATA DO
INÍCIO DO CONTRATO. PERÍODO DE
TREINAMENTO. O período destinado à
realização de treinamento e provas de
capacitação que antecedeu a assinatura
da CTPS deve integrar o período contratual, porquanto não há como confundir
processo seletivo com preparação e
adaptação do indivíduo com vistas á realização da atividade-fim do empreendimento econômico, que se compreendem no âmbito do contrato de experiência. Apelo negado. (TRT 4ª R; RO
00175-2006-012-04-00-9; 6ª Turma;
Relª Juíza Rosane Serafini Casa Nova;
Julg. 28.05.2008, DOERS 09.06.2008)
VÍNCULO DE EMPREGO. PERÍODO
DE TREINAMENTO. A seleção de candidatos não se confunde com o treinamento de empregados. A seleção tem
por objeto escolher o candidato à vaga
de emprego, ao passo que o treinamento tem por objeto capacitar o empregado que já foi contratado. O período em que o empregado esta em treinamento, portanto, deve ser anotado na
CTPS como de efetivo vínculo de emprego. (TRT 4ª R; RO 01285-2006-00504-00-0; Sexta Turma; Relª Desª Maria
Cristina Schaan Ferreira; Julg. 26/11/
2008; DOERS 05/12/2008)
TREINAMENTO EM ALOJAMENTO
DA EMPRESA - VINCULO DE EMPREGO
- O período destinado ao treinamento
em alojamento da empresa antes de anotada a CTPS integra o contrato de trabalho do empregado, haja vista a evidente disponibilidade e sujeição do obreiro aos desígnios do empregador.
(TRT 3ª Reg. 8ª T Rel. Denise Alves
Horta, RO 00496-2006-033-03-00-0,
DJMG 18/11/2006)
ANOTAÇÃO DA CTPS. PERÍODO DE
TREINAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO. Por se tratar de período à disposição do empregador, à luz do disposto
no artigo 4º da CLT, o lapso temporal
em que o trabalhador se adestra no ambiente da empresa, em treinamento diário com vistas a capacitar-se para as
suas funções deve ser considerado como de efetivo exercício para todos os
efeitos, caracterizado assim, o vínculo
empregatício convolado antes mesmo
da formalização do registro na Carteira
de Trabalho e Previdência Social, cuja
data de admissão, por conseguinte, deve ser retificada. Recurso da ré a que se
nega provimento. TRT 2ª Reg. RO
009977200340102006, (Ac. 4ª T.
20060833755), Rel. Juiz Ricardo Artur
Costa e Trigueiros. DJSP 27.10.06,
p.85.
Já a segunda corrente entende que o

período de treinamento é uma ramificação do conceito de contrato de experiência, devendo ser configurado o vínculo de emprego desde o primeiro momento, integrando, desta forma, o período do contrato de trabalho.
Segundo a disciplina da CLT, o vínculo de emprego se inicia a partir da
prestação de serviços subordinada. O
contrato de trabalho pode ser tácito,
mas sua caracterização depende de estar o trabalhador inserido na atividade
econômica da empresa, e submetido ao
seu poder diretivo (arts. 2º, 3º e 443 da
CLT).
COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE
NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA
https://www.magazinevoce.com.br/magazi
nemegazinenorminha/

A legislação do trabalho não regulamenta a realização de processo seletivo
pelo empregador, com vistas à contratação de novos empregados (período
de treinamento). Partindo da premissa
intuitiva de que selecionar difere de
contratar, não há possibilidade de estender a abrangência das normas trabalhistas, de modo a abarcar a fase seletiva prévia ao contrato de trabalho. Assim, como no direito privado impera a
milenar regra de que se pode fazer tudo
aquilo que a lei não proíbe, em princípio
inexiste restrição à duração de processos seletivos.
Contudo, todo direito sujeita-se a limites, cujo extravasamento elimina a legitimidade de seu exercício. Com efeito,
na sistemática do Código Civil em vigor,
o ato ilícito configura-se não apenas no
dano causado em violação a um direito,
mas igualmente no exercício abusivo de
direito. O abuso de direito caracterizase, na expressão do art. 187 daquele diploma legal, quando o seu titular “excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social,
pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
Portanto, a inclusão de treinamento
em processo seletivo, à margem do
contrato de trabalho, constitui sempre
prática abusiva.
Conclui-se que para o direito do trabalho, há nítida diferenciação entre os
postulados do processo de seleção, em
relação àquele que visa ao treinamento
dos trabalhadores para a prática da atividade empresarial. No ordenamento
jurídico pátrio, o período de treinamento, assim entendido aquele que antecede a assunção efetiva das atividades,
integra o contrato de trabalho para todos os efeitos. Consoante disposições
do art. 4º, da CLT, o tempo em que o
empregado esteja à disposição do empregador aguardando ordem ou efetivamente trabalhando, é considerado tempo de trabalho, "salvo disposição especial expressamente consignada".
N
Caio Batista Holanda – OAB/CE 34.356
Advogado Sócio da Azevedo, Holanda &
Sangali Advogados Associados

Contribuição das mulheres para a vida
associativa da Medicina do Trabalho
Este livro é um tributo às Médicas do Trabalho, pela grande contribuição na
construção da vida associativa na Medicina do Trabalho, em especial da ANAMT
Até o final do século XIX a medicina
era exercida só por homens, pois era
proibido às mulheres o acesso às universidades. Esta situação modificou-se
muito lentamente, e hoje, embora ocupem espaços cada vez mais amplos no
mundo social e do trabalho, as mulheres ainda sofrem discriminação.
COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE
NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet

Contribuição das mulheres para a
vida associativa da Medicina do Trabalho vem à luz em reconhecimento à luta
de tantas mulheres que, paralelamente
à sua dedicação à profissão médica, lutaram para superar obstáculos socioculturais e impor-se contra a discriminação de gênero.
Uma pioneira nessa luta foi, sem dúvida, a Dra. Thalita do Carmo Tudor, do
Rio de Janeiro. Uma das primeiras médicas do trabalho brasileiras, foi também muito atuante na vida associativa,
tendo assumido posições claras e firmes contra o preconceito em relação ao
trabalho da mulher. Uma célebre frase
sua:
“Só existem duas profissões que
são associadas ao sexo do trabalhador:
ama de leite e doador de esperma”.
Interessantes coincidências aproximam a Dra. Thalita de outra destacada
médica do trabalho, a Dra. Lys Esther
Rocha, idealizadora deste livro e nele
homenageada: ambas foram professoras, auditoras fiscais do trabalho e pianistas.

pregado.
II. Período concessivo: consiste no período após a aquisição do direito às férias.
São os 12 meses subsequentes à aquisição, dentro dos quais o trabalhador terá
um período certo para usufruí-las. Desse
modo, podemos dizer que após o primeiro ano, incidirá concomitantemente
aos outros um novo período aquisitivo e
um período concessivo.
III. O número de dias de férias: as férias serão concedidas em dias corridos,
cuja quantidade de dias estará vinculada
com a quantidade de faltas não justificadas, nos termos do art. 130 da CLT.

IV. Período de concessão das férias: a
decisão de indicar em qual período o empregado gozará de suas férias cabe ao
empregador, que deve avisar ao empregado com antecedência de, no mínimo, 30
dias. Todavia, relativiza-se o poder de decisão, quando houver no mesmo estabelecimento mais de um membro da mesma
família e ambos estiverem no período
concessivo, ocasião na qual o empregador deve conceder as férias a ambos no
mesmo período, bem como quando se
tratar de estudante, em que o empregador
deve conceder as férias coincidentes às
férias escolares.

Ainda caminhamos rumo ao objetivo
de ver homens e mulheres cooperando
entre si, em situação de equidade e de
respeito às diferenças. Que este livro
sirva como incentivo às jovens que lutam pela igualdade de oportunidades e
de tratamento no trabalho. Boa leitura!
Para acessar o livro, clique na foto
acima ou neste link:
http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/ar
quivos_diversos_30520161546597055475.pdf

N

MPT-RJ constata péssimas condições de
trabalho nos terminais rodoviários do Rio
O Ministério Público do Trabalho no
Rio de Janeiro (MPT-RJ), por meio dos
procuradores do trabalho Janine Milbratz Fiorot, Juliane Mombelli e Tiago
Arruda, realizaram esta semana inspeções nos terminais de ônibus do transporte rodoviário urbano do município
do Rio de Janeiro com o objetivo de verificar as condições de trabalho dos
despachantes, motoristas e cobradores, especialmente no tocante ao conforto, saúde e segurança.

Foram verificadas inúmeras irregularidades e péssimas condições de trabalho nos terminais, como ausência de
fornecimento de água potável para consumo, ausência ou inadequação ergonômica das cabines dos despachantes;
existência de banheiros químicos em
condições inadequadas, ausência de
sabão líquido e papel toalha nos banhe-

Entenda o período aquisitivo e concessivo, o abono e demais características
As férias consistem no período de descanso que o empregado tem direito após
12 meses de serviço. É um dispositivo de
ordem pública, razão pela qual se mostra
inderrogável entre as partes.
Ou seja: não pode ser afastada mediante acordo, pois garante a saúde física e
psíquica do empregado.
Vejamos algumas disposições acerca
desse direito:
I. Período aquisitivo: consiste na prestação de 12 meses de trabalho a fim de
adquirir o direito ao usufruto das férias.
Em regra, o período aquisitivo terá seu
termo inicial na data da contratação do em

E, por suas trajetórias, seu destemor
e sua combatividade, deram importantes contribuições para a melhoria das
condições e ambientes de trabalho, e
para a ampliação dos horizontes das
mulheres na Medicina do Trabalho.

V. Concessão fracionada das férias: as
férias não poderão ser concedidas de forma fracionada. Mas, excepcionalmente
pode ocorrer, desde que os períodos não
sejam menores de 10 dias.
VI. Abono pecuniário: consiste na faculdade dada ao empregado de converter
1/3 das férias em pagamento pecuniário.
VII. Remuneração das férias: por se
tratar de mês atípico, a remuneração das
férias constitui-se do salário mensal comum acrescido de no mínimo 1/3 de seu
valor. O pagamento deverá ser feito de
modo adiantado: até dois dias antes de
iniciar as férias. N EBRADI www.ebradi.com.br
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iros. Outro problema muito grave é a ausência de abrigo aos trabalhadores, fazendo com que motoristas tenham que
aguardar a chegada do veículo sob chuva e sol.
Os procuradores foram acompanhados de peritos em engenharia de segurança do trabalho, que constataram as
irregularidades técnicas. As fiscalizações estão ocorrendo em virtude do
Procedimento Promocional nº 001906.
2014.01.000/7 em que se apura as condições relativas ao meio ambiente de
trabalho dos rodoviários do transporte
urbano do Município do Rio de Janeiro.
“Apesar de várias atuações do MPT
ao longo dos anos, da realização de audiência pública no ano passado (ver link
da matéria), as empresas de ônibus insistem em não adequar as condições
básicas de higiene, conforto e segurança para os trabalhadores rodoviários. Isso acaba repercutindo na própria qualidade do serviço público de transporte
urbano, além, é claro, na saúde física e
psíquica desses profissionais, que, além
da carga horária excessiva em que trabalham, do stress no trânsito, são submetidos a situações degradantes de trabalho”, afirma a procuradora do trabalho Janine Milbratz Fiorot.
O próximo passo será convocar os
consórcios de ônibus e a prefeitura do
Rio de Janeiro para regularização da
conduta, sob pena de ajuizamento de
ação civil pública.
N
Jornal do Brasil

