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Enquanto milhões buscam emprego, 

empresas não conseguem técnicos 
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Em 2016, 43% das empresas tiveram dificuldade para preencher vagas. 

Há dois anos, os profissionais mais procurados são os de nível técnico. 

Debate técnico 

sobre a nova NR-18 

Evento será nesta sexta-feira 

(28/10) em Ribeirão Preto (SP) 
 

     A Regional do SINTESP (Sindicato 

dos Técnicos de Segurança do Trabalho 

do Estado de São Paulo) estará reali-

zando nesta sexta-feira, dia 28 de outu-

bro de 2016, das 9 às 12h00, Debate 

técnico A NOVA NR18. O debate será re-

alizado na Fundação dos Rotarianos, 

Rua Coronel Luiz da Silva, 285 – Jardim 

Irajá com estacionamento no local. 

     O evento é aberto para Técnicos de 

segurança do Trabalho e demais inte-

ressados sobre o tema e será apresen-

tado por Marcos Antônio Ribeiro (Presi-

dente do SINTESP e Membro da Comis-

são Tripartite da NR18) e Evaldir Jesus 

Morais (Diretor Vice-Presidente Subse-

de de Ribeirão Preto e Especialista em 

Segurança na Construção Civil. 

     Clique AQUI e faça sua inscrição. N 

Curso de Higiene 

Ocupacional integrado 

com atuação em 

Perícias trabalhistas e 

civis realizado em 

Araçatuba foi 

espetacular 
 

 
 

Em 2017 o curso será levado no seu 

estado. Formato do curso é envolvente, 

prático, capacita e enriquece atuação 

profissional 

 
     Leia reportagem completa sobre o 

evento na página 04 dessa edição. N 

muito grande dos cursos técnicos e um 

direcionamento dos jovens para tentar 

buscar entrar uma faculdade”, diz Mar-

cia Almström, diretora de RH da Man-

power. 

     Isso se reflete nos salários, como no 

caso de desenvolvedores de aplicativos 

para celulares. O salário médio de um 

técnico – R$ 5 mil - é quase igual ao de 

um profissional com curso universitá-

rio. 

     Mas não basta fazer um curso qual-

quer para conseguir emprego. Um hos-

pital oferece cerca de 20 vagas por mês 

para técnico em enfermagem, mas não 

é fácil achar. 

     “50% já ficam reprovados na prova 

de conhecimento técnico, teórica”, afir-

ma Carmen Nigro, superintendente de 

RH. 

     Estar bem preparado é fundamental 

para evitar a morte de um paciente, um 

acidente em uma obra... Para quem as-

be o que fazer nessas horas, não há cri-

se. 

     Armando Henrique, Presidente da 

FENATEST (Federação Nacional dos 

Técnicos de Segurança do Trabalho) fez 

o seguinte comentário a respeito da ma-

téria: “O que não falaram é que temos 

"técnicos de segurança generalistas” 

demais e não termos especializados por 

seguimento produtivo. Devemos esti-

mular a oferta de cursos de especiali-

zação com 240 horas presencial por se-

gmento. Dos recém formados, de cada 

10, apenas 01 consegue inserção no 

mercado de trabalho. Sejamos social-

mente responsáveis!”. 

     Douglas William Hakini Soares, res-

ponsável pelos cursos de SST do Senac 

de São José do Rio Preto (SP) diz que 

“O Profissional em qualquer área em 

que atua deve sempre estar atualizado e 

se reciclando, o profissional da área da 

prevenção em especial o Técnico em 

Segurança do Trabalho possui a neces-

sidade primordial de se preparar, e con-

tinuadamente durante toda sua ativida-

de profissional estudar, reciclar e se a-

perfeiçoar, pois trabalha com ser Hu-

mano, Legislações diversas e específi-

cas e uma constante inovação tecnoló-

gica.  Portanto a necessidade de se pre-

parar para o mercado é constante para 

sua sobrevivência em mercado de tra-

balho tão disputado e ao mesmo tempo 

de grandes oportunidades que as vezes 

cobra uma qualificação ou entendimen-

to maior em diversos assuntos que o 

Profissional desta área deve conhecer, 

ter habilidades e dominar”. A unidade o-

ferece Especialização em Segurança do 

Trabalho na Construção Civil. N 

Catar anuncia pela 

1ª vez a morte de 

operário nas obras 

da Copa de 2022 
 

 
 

O número de trabalhadores em obras da 

Copa chegará a 36 mil em 2018. 

Acidente ocorreu no estádio do Al-Wakrah; 

Catar não informou detalhes. 
 

     Os organizadores da Copa do Mun-

do do Catar em 2022 anunciaram neste 

domingo (23), pela primeira vez, a mor-

te de um operário nas obras de um es-

tádio após um acidente de trabalho. 

     "Com grande pesar, anunciamos 

uma morte vinculada ao trabalho em 

uma de nossas obras, após um inci-

dente no estádio de Al-Wakrah na ma-

nhã de sábado", informa um comunica-

do divulgado pelo comitê de organiza-

ção do Mundial. 

     O Catar recebe muitas críticas pelo 

tratamento aos trabalhadores estran-

geiros. A questão das mortes de traba-

lhadores migrantes nas obras de cons-

trução dos estádios provoca muitas po-

lêmicas. 

     Os críticos do Catar afirmam que 

1.200 trabalhadores já faleceram nas o-

bras e que até 4.000 podem morrer até 

o Mundial, números rebatidos pelo 

país. 

     Quase 1,6 milhão de migrantes tra-

balham no Catar, mais de 85% da popu-

lação ativa, de acordo com dados de 

2015 do governo. 

     Em fevereiro, o comitê informou que 

seis operários foram vítimas de aciden-

tes de trabalho nas obras da Copa, mas 

que não foram registradas mortes. 

     Em maio, o governo anunciou uma 

investigação sobre a morte de um in-

diano no estádio de Al-Bayt, mas o co-

mitê organizador afirmou que o óbito 

não estava relacionado com a atividade 

de trabalho. Os críticos do Catar afir-

mam que 1.200 trabalhadores já falece-

ram nas obras e que até 4.000 podem 

morrer até o Mundial, números rebati-

dos pelo país. G1 N 

 

Vacina contra HPV 

será aplicada em 

meninos a partir 

de 2017 
 

 
 

     A partir de janeiro do próximo ano, 

o Ministério da Saúde vai disponibilizar 

a vacina contra o HPV, para adolescen-

tes de 12 e 13 anos, na rotina do Calen-

dário Nacional de Vacinação do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

     Medida do Ministério da Saúde, de 

ampliar o público-alvo da campanha de 

vacinação, tem como proposta reduzir 

o número de pessoas com câncer cau-

sado pelo vírus. 

     Confira o documento na íntegra. N 

     Alguns setores da economia brasi-

leira têm enfrentado muita dificuldade 

pra encontrar trabalhadores, mesmo 

com tanta gente desempregada. 

     Doze milhões de brasileiros na fila 

procurando uma, apenas uma vaga. 

Mas, acredite, tem gente que pode es-

colher emprego no meio dessa crise. 

     “Você até dispensa algumas oportu-

nidades porque a gente é um só”, diz 

Benilda Gonçalves Sampaio, técnica em 

enfermagem. 

     Repórter: Mesmo em época de crise 

tem gente querendo te contratar? 

     Enéas Monteiro (técnico em enfer-

magem): “Mesmo numa época de cri-

se”. 
 

COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE 

NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA 
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     Enéas, Benilda, Alessandro. São es-

ses os profissionais que as empresas 

buscam e não conseguem achar aqui no 

Brasil: técnicos. 

     “As principais ocupações demanda-

das são técnico em enfermagem, auxi-

liar assistente de vendas, auxiliar de 

contabilidade e técnico em segurança 

do trabalho. Falta gente capacitada e 

são áreas que, independente do mo-

mento, sempre têm uma alta demanda”, 

diz Roland Zottele, gerente de Desen-

volvimento do Senac. 

     Uma pesquisa mostrou que 43% 

das empresas brasileiras tiveram difi-

culdade para preencher suas vagas em 

2016. E que no Brasil, há dois anos, os 

profissionais mais procurados são os 

de nível técnico, seguidos de secretá-

rias e assistentes de escritório e opera-

dores de máquinas. 

     A população brasileira está envelhe-

cendo. Precisa de cuidado médico. E a 

medicina está cada vez mais tecnoló-

gica. Não é qualquer um que mexe em 

equipamentos, e é para isso que alunos 

estão se preparando no curso para téc-

nicos em enfermagem no trabalho. Pre-

para alunos não apenas para trabalhar 

em hospitais, mas também em ambula-

tórios de grandes empresas. 

     Mais uma porta que se abre para 

conseguir um bom emprego. E atrai até 

gente que fez faculdade. 

     “Fiz fisioterapia. Sou pós-graduada 

em cardiorrespiratório e fiz especializa-

ção em acupuntura. São muitos fisiote-

rapeutas para pouco espaço de traba-

lho. E na enfermagem eu já percebi que 

é o contrário”, afirma Amanda Zago 

Tranche. 

     “Ter faculdade passou a ser referen-

cial importante para nossa sociedade 

como  um todo.  E isso causou  evasão 

 

 

 

AMB, CFM e Instituto 

Ethos realizarão 

palestras no Fórum 

Presença ANAMT 2016 

     Em sua décima quinta edição, o Fó-

rum Presença ANAMT (Associação Na-

cional de Medicina do Trabalho) contará 

com a participação dos presidentes da 

Associação Médica Brasileira (AMB), Dr. 

Florentino Cardoso Filho; do Conselho 

Federal de Medicina (CFM), Dr. Carlos 

Vital; e do Instituto Ethos, Jorge Abra-

hão, que fará a conferência de abertura 

do evento, na qual abordará "O Brasil em 

2016 - as transformações políticas, eco-

nômicas, sociais, seus impactos e as 

perspectivas para 2017". 

     Com o diretor de Ética e Defesa Pro-

fissional da ANAMT, Dr. Anastácio Dias, 

e a diretora de Legislação da Associa-

ção, Dra. Rosylane Rocha, o presidente 

do CFM participará do painel "Radar Éti-

ca e Defesa Profissional", no qual abor-

dará a revisão do Código de Ética e De-

fesa Profissional. 
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     A inscrição para o Fórum Presença 

ANAMT, que abordará os temas mais 

marcantes de 2016 e as perspectivas 

para 2017, é gratuita para associados 

que participarem presencialmente ou 

online. 

 
     Informações sobre programação, 

inscrições, transmissão pela internet e 

os palestrantes, no site: 

     www.forumanamt.com.br N 

5º Encontro Senac 

de Conhecimento 

Integrado: educação 

e transformação 

para o mundo do 

trabalho 

 
 

     As unidades do interior paulista de 

Bauru, Jundiaí, Piracicaba, Presidente 

Prudente, Ribeirão Preto, Santo André e 

São José do Rio Preto realizam, de ou-

tubro a dezembro, o 5º Encontro Senac 

de Conhecimento Integrado: educação 

e transformação para o mundo do tra-

balho. 
 

 
 

     O evento promove o diálogo entre 

prática de mercado e pesquisa acadê-

mica, proporcionando uma visão mais 

ampla dos diferentes assuntos focaliza-

dos em palestras, oficinas, debates e 

publicações. 

     A ação tem como objetivo comparti-

lhar conhecimentos nas áreas de gestão 

e negócios, educação, meio ambiente, 

tecnologia da informação, sistemas de 

gestão integrados, arquitetura e design, 

ergonomia, moda, comunicação social 

e artes, desenvolvimento social, saúde 

e bem-estar, beleza e estética, eventos 

e lazer e gastronomia. 

     Público-alvo: Estudantes e formados 

do ensino superior, alunos e ex-alunos 

de pós-graduação, professores, pesqui-

sadores e demais interessados. 

     Na unidade de Bauru (SP) por exem-

plo, o evento começou ontem (26) e vai 

até neste próximo sábado, 29 de outu-

bro. 

     Clique aqui e conheça a programa-

ção dos eventos e as unidades em que 

este evento está sendo oferecido. N 
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Estudo avalia condições de trabalho das manicures 

no Brasil e Canadá 

     O trabalho das manicures foi tema 

de uma pesquisa da socióloga da Fun-

dacentro, Juliana Andrade Oliveira, que 

buscou compreender os aspectos que 

afetam a saúde das profissionais na in-

teração com o ambiente laboral e na re-

lação com as clientes, já que muitas ve-

zes elas fazem o papel de confidentes, o 

que pode causar desgaste emocional.   

O estudo envolveu entrevistas com as 

trabalhadoras, donos de salão e de es-

colas de formação profissional. Juliana 

também foi estudar a atividade no Cana-

dá, onde observou o trabalho das mani-

cures em 12 salões de beleza. 

     Segundo a socióloga, a atividade no 

Brasil é exercida principalmente por 

mulheres, com baixo grau de escolari-

dade e em condições que oferecem ris-

cos à saúde das profissionais. “Muitas 

se queixaram de dores lombares devido 

ao esforço físico em posturas descon-

fortáveis e em geral com ausência de 

pausas, já que o ganho é por produção 

e nem sempre elas podem controlar a 

agenda”, explica Juliana. 

 

O Grupo PHD permaneceu os três dias 

na FISP recebendo visitantes, 

demonstrando seus equipamentos e 

toda sua galeria de treinamentos 

 

     O Grupo PHD, agradece a visita de 

todos, em nosso stand na FISP 2016 

(Feira Internacional de Segurança e 

Proteção), sua presença foi essencial e 

fundamental para a conquista de nosso 

sucesso. 
 

 
 

     Esperamos termos alcançado suas 

expectativas com as nossos simulado-

res para os treinamentos prático. 

     Segue abaixo os equipamentos a-

presentados na FISP 
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     Primeira van modificada para treina-

mentos ESPAÇO CONFINADO E ALTU-

RA. A chamamos de BASE MÓVEL OPE-

RACIONAL. 
 

 
 

     Van capaz de simular diversos espa-

ços confinados, com a possibilidade de 

modificações de cenários, além disso, 

existe a possibilidade de simular traba-

lhos em altura e resgates em altura. 
 

 

 

     Os relatos também mostraram a 

preocupação com alergias e dermatites 

causadas pela exposição a substâncias 

químicas presentes na aplicação de es-

maltes e acetonas. Os instrumentos uti-

lizados de forma inadequada, sem a de-

vida higienização, como alicates, por e-

xemplo, podem ser uma porta de entra-

da para diversos vírus, como hepatites 

A, B e C, HIV , além de micoses. “Uma 

situação que também coloca em risco 

as clientes”, afirma a socióloga. 
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     No Canadá, Juliana observou condi-

ções bem diferentes, já que naquele 

país existem espaços reservados para o 

trabalho das manicures, similares a um 

spa, com mobiliário adequado e ambi-

entes aromatizados. A profissão é mais  

UNIDADE MÓVEL DE TREINAMEN-

TOS EM ESPAÇOS CONFINADOS E 

TRABALHOS EM ALTURA. 
 

 
 

     Carretinha para utilização do treina-

mento teórico e prático dos treinamen-

tos de Espaço Confinado e Trabalho em 

Altura. 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo PHD agradece a visita de todos na FISP 

SIMULADOR PORTÁTIL DE CHAMAS. 
 

 
     Este é um equipamento que iremos 

disponibilizar aos nossos clientes para 

os cursos de Brigadas de Emergência 

(Industria e Agrícola) para a parte PRÁ-

TICA do treinamento. Este equipamento 

utiliza gás de cozinha (GLP) como com-

bustível, portanto não deixa resíduo on-

de sua queima é total, portanto de acor-

do com as normas ambientais. Os trei-

namentos de brigadas realizados hoje 

não é atrativo para os alunos pois a par-

te prática sem utilizar fogo torna o trei-

namento desinteressante, e com certe-

za com este novo recursos vamos re-

solver este problema. Para nossos trei-

namentos, este equipamento é trans-

portado em uma Fiorino onde está equi-

pada com Capas de Bombeiro/Apro-

ximação, extintores em corte, Capace-

tes de Bombeiro, Manequim para RCP, 

Ambu, Imobilizador de Cabeça, Maca 

Rigida/Prancha. Na realidade esta Fiori-

no está equipada para a parte prática 

dos cursos de BRIGADAS DE EMER-

GENCIA E PRIMEIROS SOCORROS. 
 

 
www.phdtreinamentos.com.br  

(19) 35343947 N 
 

 

     Após os trágicos eventos de 11 de 

Setembro de 2001, a vigésima-segunda 

sessão da Assembleia da Organização 

Marítima Internacional, datada de No-

vembro de 2001, veio determinar um 

novo rol de medidas relativas à prote-

ção de navios e instalações portuárias 

para assegurar uma nova abordagem 

em termos de segurança. 

     Ocorreu a alteração da Convenção 

Solas (“Safety of life at Sea”) e adotou-

se o Código Internacional para a Prote-

ção dos Navios e das Instalações Por-

tuárias, também conhecido por Código 

ISPS, que entrou em vigor a 1 de Julho 

de 2004. 
 

 
 

     O que estabelece o Código ISPS? 

     O Código Internacional para a Prote-

ção de Navios e de Instalações Portuá-

rias veio estabelecer determinadas re-

gras que tornam os navios e as insta-

lações portuárias mais seguras, nomea-

damente: 

     – O estabelecimento de maior con-

trole e registo obrigatório da entrada e 

saída de pessoas e veículos das insta-

lações portuárias; 

     – A delimitação do perímetro do por-

to; 

     – A instalação de um sistema de vigi-

lância dos limites do perímetro do porto 

e do cais; 

     – A garantia de que os navios pas-

sariam a evitar portos não certificados, 

ao ser necessário informar os últimos 

10 portos de que determinado navio a-

cabou de chegar ao porto. 
 

 
 

     Identificando-se algum porto não 

certificado, podem ser adotadas medi-

das adicionais de proteção como a ins-

peção do navio, a colocação do mesmo 

em quarentena, entre outros fatores, 

para garantir as condições ideias de se-

gurança em qualquer momento. 

     Que implicações trouxe o novo códi-

go aos diferentes países? 

     Uma vez que o principal intuito do 

Código ISPS é garantir a segurança dos 

navios e das instalações portuárias, as-

sim como assegurar uma atividade de 

gestão de riscos, o objetivo principal da 

sua aprovação foi o de determinar a a-

valiação da vulnerabilidade de governos 

e países individualizados e as medidas 

adequadas a esses mesmos casos. 

     Numa primeira fase, existe a obriga-

toriedade de uma avaliação de seguran- 

 

 

 

 
 

A sigla ISPS representa o Código 

Internacional para Proteção de 

Navios e Instalações Portuárias 

 
 

ça por parte de cada governo, em 3 

componentes essenciais: 

     – A identificação e avaliação dos a-

tivos e infraestruturas considerados crí-

ticos para o bom desempenho das ins-

talações portuárias e de quaisquer áreas 

ou estruturas que, danificadas, pudes-

sem comprometer a economia e o meio 

ambiente da instalação e causar a perda 

de vidas humanas; 

     – A avaliação das reais ameaças a es-

ses mesmos ativos e infraestruturas a 

fim de dar prioridade às medidas de se-

gurança necessárias; 

     – A vulnerabilidade das instalações 

portuárias, de forma a identificar os 

seus pontos fracos em termos de segu-

rança física, integridade estrutural, sis-

temas de proteção, políticas e procedi-

mentos, sistemas de comunicações, in-

fraestruturas de transportes, utilidades 

e outras áreas das instalações que pu-

dessem ser potenciais alvos de ataques 

terroristas. 

     Uma vez completada essa avaliação, 

cada Governo pode então avaliar com 

maior grau de precisão os riscos a se-

rem minimizados, e as ações para isso 

necessárias. 

     O que mudou com o Código ISPS em 

termos de legislação? 

     A Comissão Europeia procedeu tam-

bém a uma alteração da cadeia logística 

de abastecimento do transporte maríti-

mo desde o fornecedor ao consumidor, 

através do Regulamento Nº725/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, em 

31 de Março, visando o reforço da pro-

teção dos navios e das instalações por-

tuárias, onde se podem verificar como 

obrigatórias algumas orientações da 

Parte B do Código ISPS, para além das 

anteriores disposições da Convenção 

Solas. 

     O regulamento indicado é aplicável a 

navios utilizados em viagens internacio-

nais e às instalações portuárias que os 

servem, e a navios nacionais de passa-

geiros de classe A (a navegar a mais de 

20 milhas da linha de costa), às com-

panhias que os explorem e às respec-

tivas instalações portuárias. 

 
     Para além destas medidas de prote-

ção, foi ainda apresentada mais tarde a 

Diretiva 2005/65/CE a 26 de Outubro, de 

forma a assegurar que todo e qualquer 

porto passa a estar coberto por um re-

gime de proteção. 
Fonte: http://www.soberanianacional.info/  

Uma ótima semana a todos e até a 

próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 

prestigiada e incluída nas atividades de 

esteticista. 

     Juliana dá mais detalhes sobre o es-

tudo na edição desta semana do Pod-

prevenir, programete de rádio na web 

sobre segurança e saúde no trabalho. 

Disponível também na versão mobile, o 

podcast pode ser acessado pelo ende-

reço www.podprevenir.com.br  
 

Gerenciamento de risco na 

construção civil 
  

     No canal de vídeos do site do Pod-

prevenir, o audiovisual da semana mos-

tra a importância da coleta seletiva nos 

canteiros de obras, como armazenar os 

resíduos e como deve ser o transporte 

até o destino final, sob o risco de causar 

sérios transtornos para o trabalhador e 

também para o meio ambiente, caso 

não sejam adotados os procedimentos 

adequados. N 

http://www.norminha.net.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.equipeni.com.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.phdtreinamentos.com.br/
http://www.soberanianacional.info/
http://www.podprevenir.com.br/
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Mudança de comportamento e os seus 

influenciadores 

     Todos os tipos de treinamentos rea-

lizados por profissionais de Segurança 

do Trabalho, seja um DDS, uma pales-

tra, jogos na SIPAT ou mesmo a orien-

tação de procedimentos, têm por um 

dos objetivos passar informações para 

tentar a mudança do comportamento 

dos trabalhadores para ações mais se-

guras. No entanto, apenas passar estas 

informações, sem que o trabalhador 

perceba uma relação com a sua ativi-

dade, pode ter como resultado apenas a 

perda de tempo. 

     Para que haja realmente uma mu-

dança no comportamento é preciso que 

o trabalhador, além de receber a infor-

mação, analise com base em todo o seu 

histórico e experiências, assimile e tal-

vez, finalmente venha a agir daquela 

forma.  

     Mas para conseguir isto é preciso 

muito mais que um caminhão de pales-

tras e treinamentos, é preciso que o tra-

balhador perceba no comportamento 

de todos na empresa, que a segurança 

é um valor a ser seguido.  

     Como assim, professor? 

     O seguinte, meu filho. Não basta di-

zer que é preciso usar EPIs, pois se o 

chefe de produção entra na produção 

sem o protetor e a gerente passeia pela 

empresa de salto alto, o trabalhador a-

caba recebendo um tipo de mensagem 

na sala de treinamento, mas no chão de 

fábrica “percebe” que a Segurança do 

Trabalho não tem tanto valor assim. 

     Ou seja, além de identificar os peri-

gos a que o trabalhador está exposto, 

mostrar as consequências e explicar 

como seguir as medidas preventivas, a 

empresa precisa focar nas lideranças. 

Há uma ideia equivocada de que deve-

mos  conscientizar  apenas os  trabalha- 

Câncer de Mama foi tema de palestra 

no Frigorifico BetterBeef 

Apresentação foi feita pela Fisioterapeuta/Ergonomista Dra. Gláucia 

Fernanda Castilho 

 
 

     No último dia 24 de outubro de 2016 

foi realizado palestra referente Outubro 

Rosa no Frigorífico BetterBeef. 

     O tema abordado foi Câncer de Ma-

ma, apresentada pela Fisioterapeuta do 

Frigorifico Gláucia Fernanda Castilho, 

que explicou para os funcionários a im-

portância da prevenção e do autoexame 

da mama. Gláucia enfatizou sobre a im-

portância das informações e de como 

realizar o autoexame. 

     Dra. Gláucia explicou o que é o cân-

cer de mama, os fatores de risco, sinais 

e sintomas, como realizar o autoexame 

e as diferenças das cirurgias. 

     Todos os funcionários participaram 

ativamente da palestra demonstrando 

atenção e interesse sobre o assunto que 

tem grande repercussão. 

     E a campanha continua, apesar de 

ser comemorada em outubro! 

dores e esquecem que boa parte da mu-

dança depende dos gestores. 

     Professor, mas se eu conseguir esta 

mudança está tudo resolvido! 

     Não te ilude, meu filho! Lógico que 

seria um passo gigantesco, mas não se-

ria o suficiente, ainda teríamos a possi-

bilidade de termos problemas com os 

trabalhadores mesmo quando consci-

entizados. 

     Explique melhor, professor? 

     Imagine o seguinte: uma dor de ca-

beça ou uma dor de barriga influencia 

no seu trabalho; a morte de um amigo 

próximo ou talvez a falta de grana, tam-

bém influenciaria no seu modo de agir, 

o ruído ensurdecedor ou o odor insu-

portável no posto de trabalho poderia 

lhe fazer errar e o péssimo relacio-

namento com os demais colegas ou 

com os gestores? 

     Perceba que mesmo conscientizado 

outros fatores têm grande influência no 

nosso modo de agir e para isso a em-

presa precisa focar nos problemas in-

ternos e ter canais que facilitem a des-

coberta dos influenciadores externos. 

     Eu sei que não é fácil, mas se fosse 

fácil todos já teriam conseguido e não 

precisariam de você. Então mãos à o-

bra. 
Autor: 

Mário Sobral Júnior 
Engenheiro de Segurança do Trabalho e 

Editor do Jornal Segurito 

Para mais informações sobre este tema 

ouça o podcast 

https://soundcloud.com/segurito-em-

cast/71-por-que-alguns-trabalhadores-nao-

seguem-os-procedimentos-de-sst 

ou o vídeo  

https://www.youtube.com/watch?v=5EVyO

sdIwTY  

 
     O Frigorífico BetterBeef sempre en-

volve seus funcionários nos assuntos 

relacionados à segurança e a saúde o-

cupacional. 
 

 
 

 
N 

“Bate papo” discutiu 

empreendedorismo 

na Segurança e 

Saúde Ocupacional 
 

 
 

     O Programa “Bate papo sobre SST e 

Meio Ambiente” do último sábado, 22 

de outubro de 2016 teve como convi-

dado especial Ronildo Lopes, que é 

Técnico de Segurança do Trabalho e Di-

retor administrativo da D+ Segurança e 

saúde ocupacional. 

     Lopes foi convidado para debater 

sobre o empreendedorismo na segu-

rança e saúde do trabalho 
 

 
Heloisa (Radialista e TST), Ronildo 

Lopes (Convidado Especial) e Nivaldo 

(Apresentador, Radialista, TST e 

Presidente do SINTEST-PB) 
 

 
     O programa é apresentado todos os 

sábados, das 7 às 9 horas e você pode 

participar ao vivo. 
 

Acesse: www.afmlider.com.br 

 

Empresas podem 

contestar índice de 

prevenção de 

acidentes 

     As empresas têm até o final de no-

vembro para contestar o Fator Aciden-

tário de Prevenção (FAP) . O índice veio 

para diferenciar empregadores que cui-

dam da segurança e saúde dos traba-

lhadores daqueles que ignoram a boa 

prática. 

     São três as variáveis para calcular o 

FAP: número de afastamentos e doen-

ças com o NTEP (Nexo Técnico Epide-

miológico Previdenciário), tempo de a-

fastamento e valor do benefício rece-

bido. O índice que será aplicado em 

2017, teve como base o extrato das o-

corrências dos últimos dois anos, e foi 

liberado em setembro. Para retifica-lo, 

o empresário deve acessar o site da 

previdência para preencher e enviar o 

formulário de pedido de correção. A 

consultoria do Sesi no Paraná auxilia as 

empresas a contestarem o índice. 

     O controle dos afastamentos virou 

uma questão estratégica para o merca-

do, pois quanto maior o índice do FAP, 

mais tributos a empresa paga. Esse é 

mais um dos motivos que comprovam 

que evitar os afastamentos com ações 

preventivas em segurança e saúde do 

trabalhador passou a ser não só uma 

precaução legal, mas também um in-

vestimento em competitividade e pro-

dutividade das empresas. Pois além dos 

custos diretos com multas e tributos, as 

faltas e afastamentos geram também 

perdas indiretas, causadas pelo acúmu-

lo de funções e treinamentos para su-

bstituições. 
N 

     Desde 25 até 29 de outubro, Jaboti-

cabal terá dias repletos de ações espe-

ciais com a Semana Sesc-Senac para o 

Comércio. Gratuito, o evento promove-

rá atividades relacionadas à qualidade 

de vida, orientações nutricionais, saúde 

e bem-estar, segurança no trabalho, 

meio ambiente e também sobre marke-

ting pessoal. 
 

COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE 

NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA 

http://rede.natura.net/espaco/norminhanet  
 

     Aberta ao público, a programação 

inicia com orientações sobre prevenção 

de riscos de acidentes de trânsito e di-

cas de segurança veicular, às 10 horas 

e 14h30. No dia 26, atividades sobre 

marketing digital empresarial explicarão 

as ferramentas básicas das redes so-

ciais e também descobrirão a taxa de 

empreendedorismo de cada participan-

te por meio de um quiz. 

     Nesta quinta-feira (27), os docentes 

do Senac Jaboticabal João Neto e Fer-

nanda Acre ensinarão como construir 

uma horta suspensa para cultivo de 

hortaliças e temperos, além de oferecer 

orientações sobre gestão de resíduos. 

No mesmo dia, os participantes apren-

derão sobre nutrição saudável por meio 

de um bate-papo com profissionais da 

área. Montagem de marmitas, cálculos 

de IMC e apresentação da qualidade de 

nutrientes também fazem parte da ação. 

     Aqueles que quiserem obter mais in-

formações sobre prevenção do câncer 

de mama e próstata e conferir a pressão 

arterial, podem participar da Semana na 

sexta-feira (28). Alunos do curso Técni-

co em Enfermagem do Senac estarão à 

disposição para atender toda a popula- 

 

     Artista com uma carreira marcante 

na música brasileira, Fafá de Belém a-

presenta no Sesc Rio Preto o show Gui-

tarradas do Pará em comemoração ao 

Dia do Comerciário e aos seus 40 anos 

de carreira. O show será nesta sexta, às 

21h, no Ginásio de Esportes. 

     Guitarradas do Pará é apresentado 

em um formato totalmente diferente do 

que já foi feito durante a trajetória da 

cantora. Apenas dois músicos, os con-

terrâneos Manoel e Felipe Cordeiro, a 

acompanham no palco. A concepção 

parte de um resgate artístico e emocio-

nal da cantora, percorre suas atitudes, 

gestos, memórias, referências e visões 

de Belém do Pará. 

     As canções do novo álbum, chama-

do ‘Do Tamanho Certo Para Meu Sorri-

so’, serão apresentadas junto aos clás-

sicos e sucessos emblemáticos da car-

reira de Fafá. Além dos sucessos Bilhete 

e Abandonada, integram o repertório Ao 

 

 

 

ção. As turmas ainda passarão pelo co-

mércio cantando paródias sobre a im-

portância dos exames preventivos. À 

noite terá a abertura do Sarau Rubem 

Alves, com a participação da Banda Go-

mes e Puccini. O sarau contará a vida e 

as obras do autor, e será ministrado pe-

la jornalista Edlaine Garcia e o Trio Trap-

pistas. 

     A Semana Sesc-Senac para o Co-

mércio encerra com dicas de aplicação 

de maquiagem, automassagem para re-

laxamento, informações sobre os bene-

fícios da musicoterapia e customização 

de roupas. Durante toda a programação, 

o Sesc promoverá atividades lúdicas de 

circo e contação de histórias. 
 

 
 

     “É uma semana grandiosa para cele-

brar o Dia do Comerciário (30 de outu-

bro), setor vital para a nossa cidade. 

Com o auxílio dos parceiros Sincomér-

cio e CDL (Câmara dos Dirigentes Lojis-

tas), nós (Senac e Sesc) preparamos di-

versas ações, em vários locais e horá-

rios, para que todos possam participar e 

aproveitar”, Darlan Rocha, gerente do 

Senac Jaboticabal.  

     A programação do evento é total-

mente gratuita, destinada ao público em 

geral e não necessita de inscrição pré-

via. Mais informações sobre locais e ho-

rários de cada atividade podem ser obti-

das pessoalmente na unidade do Senac, 

pelo telefone (16) 3209-2800 ou duran-

te a Semana na Praça 9 de Julho. 
N 

 

Fafá de Belém faz show no Sesc Rio Preto 

(SP) em comemoração ao Dia do 

Comerciário e aos seus 40 anos de carreira 
(Foto: Fabio Bartelt) 

 
Show será nesta sexta (28) no Ginásio de Esportes 

Pôr do Sol, Asfalto Amarelo, O Gosto da 

Vida, Pedra Sem Valor, entre outras. 

Com este último trabalho, Fafá teve duas 

indicações no 27º Prêmio da Música 

Brasileira nas categorias Melhor Canto-

ra e Melhor Álbum. 
COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE NA 

SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA 

http://rede.natura.net/espaco/norminhanet  
     Os ingressos para o show já estão à 

venda e custam R$12,00 (trabalhador 

do comércio de bens, serviços e turismo 

credenciado no Sesc e dependentes - 

Credencial Plena), R$20,00 (aposenta-

do, pessoa com mais de 60 anos, pes-

soa com deficiência, estudante e servi-

dor da escola pública com compro-

vante) e R$40,00 (público em geral). É 

possível adquirir os ingressos pela in-

ternet, através do portal do Sesc, 

www.sescsp.org.br/riopreto ou na Cen-

tral de Atendimento de todas as unida-

des do Sesc São Paulo. N 

Em Jaboticabal (SP) Senac e Sesc 

promovem semana de atividades gratuitas 

Iniciativa conta com o apoio do Sincomércio e da CDL 

http://www.norminha.net.br/
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/71-por-que-alguns-trabalhadores-nao-seguem-os-procedimentos-de-sst
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/71-por-que-alguns-trabalhadores-nao-seguem-os-procedimentos-de-sst
https://soundcloud.com/segurito-em-cast/71-por-que-alguns-trabalhadores-nao-seguem-os-procedimentos-de-sst
https://www.youtube.com/watch?v=5EVyOsdIwTY
https://www.youtube.com/watch?v=5EVyOsdIwTY
http://www.afmlider.com.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.equipeni.com.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.sescsp.org.br/riopreto
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Grito de Missão cumprida: Profissionais participantes e Dr. José Luis Garcia Navarro deram um caloroso e sonoro “grito de missão cumprida” no final do evento 

     “É imprescindível que o Perito ou 

Assistente Técnico em Perícias tenham 

conhecimento, habilidade e capacidade 

exemplar da higiene ocupacional para 

exercerem suas atividades em benefício 

do bem ideal das partes envolvidas”. 

Essa frase foi dita por Dr. José Luis Gar-

cia Navarro ao iniciar as atividades do 

Curso de Higiene Ocupacional integra-

do com atuação em perícias trabalhis-

tas e civis, realizado em Araçatuba (SP) 

no período de 19 a 22 de outubro de 

2016. 
 

COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE 

NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA 

http://rede.natura.net/espaco/norminhanet  
 

 

     E foi durante o transcorrer do curso 

que os participantes puderam confir-

mar as palavras do Mestre a cada exer-

cício conclusivo realizado durante o e-

vento. 
 

 
 

     Nos três primeiros dias o curso foi 

integrado entre Higiene Ocupacional e 

atuação em perícias, sendo que no últi-

mo dia a apresentação foi conclusiva, 

com trabalho em grupos, ministrando a 

prática das Perícias Trabalhistas e Civis, 

pois sem saber como realizar as ava-

liações quantitativas e qualitativas em 

Higiene Ocupacional, o profissional não 

terá o conhecimento suficiente para a-

tuar como Perito e muito menos como 

Assistente Técnico. Higiene Ocupacio-

nal e Perícias estão intimamente liga-

das. 
 

 
 

Participantes acompanharam todas as 

atividades desenvolvidas 

 

     O curso foi voltado a Higiene Ocupa-

cional, que é a ciência e arte dedicada 

ao reconhecimento, avaliação e contro-

le de agentes ambientais que surgem no 

trabalho, que possam causar doenças e 

prejuízos à saúde dos trabalhadores. 

     A Higiene Ocupacional lida com os 

riscos do ambiente na parte de avalia-

ção do risco, principalmente os que po-

dem originar doenças ocupacionais, 

tais como os riscos físicos, químicos e 

biológicos. 

     Portanto, foi realizada a prática ins-

trumental dos aparelhos para as avalia-

ções quantitativas, tais como: metodo-

logias de avaliação, posição dos apare-

lhos que serão colocados no trabalha-

dor; como baixar os resultados dos a-

parelhos, como enviar as amostras quí-

micas para os laboratórios, como fazer 

uma evidência de campo; como analisar 

os resultados dessas avaliações quanti-

tativas (foi feito também as análises 

qualitativas), entre outras. 
 

 

 
 

     Após esses ensinamentos, foi reali-

zada a parte prática de elaboração e in-

terpretação desses resultados, vislum-

brando principalmente a Insalubridade 

e a Periculosidade (enunciados legais 

do Ministério do Trabalho e Emprego), 

Agentes Nocivos - LTCAT (enunciados 

legais do Ministério da Previdência e 

Assistência Social). 

     Foi inserido também a parte de E-

ventos e Tabelas do Manual do eSocial, 

mais precisamente na verificação des-

sas análises quantitativas e qualitativas 

nos Eventos S-2240 (Condições Am-

bientais do Trabalho - Fatores de Risco) 

e S-2241 (Insalubridade, Periculosida-

de e Aposentadoria Especial), e nas Ta-

belas 21 (Fatores de Riscos Ambien-

tais), 22 (Fatores de Risco para Insa-

lubridade/Periculosidade/Penosidade - 

MTE) e 23 (Aposentadoria Especial IN-

SS). 

     Não foi somente uma prática instru-

mental, realizou-se a reunião dessa prá-

tica em Higiene Ocupacional, interpre-

tando, analisando e inserindo nas Legis 

lações Trabalhistas e Previdenciárias a-

tuais. 
 

COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE 

NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA 

https://www.magazinevoce.com.br/magazin

emegazinenorminha/  
 

     O curso foi limitado a 20 partici-

pantes para ter a possibilidade de todos 

usufruírem da parte prática com ativi-

dades conclusivas. 

 

 
 

 
    Os instrumentos foram utilizados pa-

ra avaliações de vibração, poeiras, ruído 

entre outros agentes com análise e de-

bate conclusivo. 

 
 

Os instrumentos de avaliações ambientais foram utilizados pelos participantes 

com instruções práticas e através de debates sobre os laudos. 
 

 
 

Participação foi efetiva e possibilidade de contato com instrumentos 

Curso de Higiene Ocupacional integrado com atuação em Perícias 

trabalhistas e civis realizado em Araçatuba foi espetacular 
Em 2017 o curso será levado no seu estado. Formato do curso é envolvente, prático, capacita e enriquece atuação profissional  

 
 

 
 

 
 

 
 

Veja algumas das manifestações dos 

participantes: 
 

     “Adorei o curso. Sou perita trabalhis-

ta e para mim, valeu muito a pena enri-

queceu muito meu aprendizado. O Na-

varro é um profissional maravilhoso, sa-

be muito e nos passou muitas informa-

ções primordiais na área. 

     Farei todos os próximos com certe-

za! 

     Obrigada Navarro e Maioli, pela o-

portunidade de crescimento profissio-

nal. 

Priscila Trevisan Pereira 
Engª Ambiental / Segurança do Trabalho 

 

     "Parabenizo a organização do Treina-

mento de Higiene Ocupacional/Pericia, 

quanto a cumprimento do programado 

e pela grande proficiência do Dr. José 

Luís Garcia Navarro, que no qual sem 

dúvida nenhuma um dos melhores Es-

pecialistas da Região e Estado de São 

Paulo. Curso didático, com qualidade 

nos equipamentos e aulas dadas, pas-

sando todo pilar necessário para ser-

mos grandes diferenciais no mercado. 

Obrigado ao Sr. Maioli e Dr. Navarro." 

Raferson Pereira Rufino 
Técnico de Segurança do Trabalho e 

Professor em SST 

 

     “Gostaria de parabenizá-los pelo cur-

so, ótimo nível e conteúdo. 

     O ministrante do curso, Sr Navarro, 

está de parabéns pelos conhecimentos 

transmitidos com humildade, paciência 

e grande domínio sobre os temas abor-

dados. 

Ricardo Contel 
Técnico de Segurança do Trabalho 

Eng° Ambiental, Sanitarista e de Segurança 

do Trabalho 

N 

http://www.norminha.net.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
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     O efetivo do 14º Grupamento de 

Bombeiros, que atua no Oeste Paulista, 

realizou na manhã desta última segun-

da-feira (24/10), em um frigorífico de 

Presidente Prudente (SP), uma simula-

ção de acidente com vazamento de a-

mônia, produto químico utilizado nor-

malmente para refrigeração. O treina-

mento teve situação de "mortos" e "feri-

dos". 
 

 
 

     Durante a simulação, o frigorífico 

deu o alerta de acidente do vazamento 

do produto e com vítimas. Depois, as 

repartições da empresa foram evacua-

das e os funcionários que fazem parte 

da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (Cipa) isolaram e identifica-

ram as áreas de risco. 
 

 
 

Funcionários simularam estar 

inconscientes devido ao contato com 

amônia 
 

     Com a chegada do Corpo de Bom-

beiros, inclusive com a presença de 

uma  viatura específica  para  Produtos 
  

 
 

Perigosos (PP), as primeiras vítimas 

começaram a ser atendidas e identifica-

das por áreas conforme a gravidade, 

que foi coordenada pelo Grupo de Res-

gate e Atenção às Urgências e Emer-

gências (Grau). No local, também foram 

montados um Posto de Comando e um 

Posto Médico Avançado na Área de 

Concentração de Vítimas. Com roupas 

isolantes especiais, a corporação en-

trou na área de risco para resgatar os 

feridos inconscientes. 

Compartilhamos com G1 Presidente Prudente – Reportagem e fotos: Valmir Custódio 
 

 
 

Simulação de acidente com amônia foi realizado em um frigorífico, em Presidente 

Prudente (SP). 

 
Capitão Orival Santana Júnior, comandante 

da operação 
 

     Segundo o capitão da Polícia Militar 

Orival Santana Júnior, comandante da 

operação, a simulação foi importante, 

uma vez que a região é composta por 

indústrias que utilizam a amônia. “Amô-

nia normalmente é utilizada para refri-

geração e na região temos muitos frigo-

ríficos, laticínios, indústrias de refrige-

rantes e gelatinas, entre outras empre-

sas que utilizam a amônia para a refri-

geração. Se a amônia vazar, no estado 

gasoso ou líquido, é muito perigoso. A 

capacidade de dispersão dela é grande, 

não somente no local da empresa, mas 

até a vizinhança pode sofrer intoxicação 

de vias aéreas, olhos e garganta. Se for 

uma situação de muita saturação do 

gás, pode evoluir para desmaio e óbito”, 

explicou o capitão. 
 

COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE 

NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA 

https://www.magazinevoce.com.br/magazi

nemegazinenorminha/  
 

 
 

     Ainda de acordo com Orival, toda o-

peração foi avaliada e o tempo de res-

posta dos envolvidos foi registrado. “É 

importante treinar essas intercorrên-

cias, que têm todo um diferencial no a-

tendimento. A gente envolveu várias a-

gências, que em uma ocorrência real 

nós teríamos de acionar. O objetivo é fa- 

 
miliarizar a integração dos órgãos e 

também na questão desses materiais 

diferentes. É uma ocorrência atípica, 

mas que pode acontecer na nossa re-

gião. O resultado foi muito satisfatório. 

Estamos fazendo com frequência os si-

mulados e percebemos que, quanto 

mais a gente treina, melhor se fica”, 

concluiu o comandante. 

Simulação de acidente com amônia em 

frigorífico deixa 'mortos' e 'feridos' 
Ação faz parte do aperfeiçoamento profissional do Corpo de Bombeiros. Treinamento foi realizado na segunda-feira (24/10), 

em Presidente Prudente (SP) 

 
     A simulação contou com cerca de 

150 pessoas, incluindo Corpo de Bom-

beiros, Polícia Militar, Grau, Secretaria 

Municipal de Assuntos Viários e Coope-

ração em Segurança Pública (Semav), 

Defesa Civil, Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (Cetesb) e Serviço 

de Atendimento Móvel de Emergência 

(Same), além de outras empresas. 
 

COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE 

NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA 

http://rede.natura.net/espaco/norminhanet  
 

Veja abaixo alguns dos momentos da 

Simulação de acidente com amônia, 

em Presidente Prudente 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Colaborou Renato Barbosa 

Técnico de segurança do Trabalho N 

IV Congresso 

Nacional de 

Segurança e 

Saúde no Trabalho 

Portuário e 

Aquaviário 

 
     Data:  21 à 24/11/2016 

     08h30 às 17h30 

     Local: 

     Universidade Santa Cecilia – UNI-

SANTA; Rua Cesário Mota, 8  -  Bairro:  

Boqueirão, Santos (SP). 

     Objetivo: 

     • Promover o intercâmbio de experi-

ências e informações técnico científicas 

no âmbito da segurança e saúde do tra-

balho portuário e aquaviário entre em-

pregadores, trabalhadores e governo.  

     • Divulgar e debater o conhecimento, 

as experiências e as ações sobre segu-

rança e saúde nos trabalhos portuários 

e aquaviários desenvolvidos no Brasil, a 

partir das experiências advindas da apli-

cação das Normas Regulamentadoras 

de Segurança e Saúde no Trabalho Por-

tuário - NR 29 e no Trabalho Aquaviário 

NR - 30.  

     • As conclusões e recomendações do 

evento servirão de base para dar conti-

nuidade e aprimorar as condições de vi-

da dos trabalhadores nos ambientes de 

trabalho portuário e aquaviário brasilei-

ro. 

     Coordenação Técnica: 

     Josué Amador da Silva – Fundacen-

tro/ERBS (Coordenação Geral)  

      Robson Spinelli Gomes – DTe/Fun-

dacentro/MTb (Coordenador Executivo) 

     Público Alvo: 

     Trabalhadores, membros de comis-

sões de prevenção de acidentes, empre-

gadores e tomadores de serviços, pro-

fissionais de SST, professores, estudan-

tes, pesquisadores e demais profissio-

nais com interesse nos temas deste 

congresso. 

     Inscrições: 

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

e-eventos/inscricao-no-evento/652  

     Informações: 

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

e-eventos/detalhe-do-

evento/2016/11/4-congresso-nacional-

de-seguranca-e-saude-no-trabalho-

portuario-e-aquaviario  

     Programação: 

http://www.fundacentro.gov.br/Arquivo

s/sis/EventoPortal/AnexoConteudoProg

ramatico/4%C2%BA%20Congresso%2

0Nacional%20de%20Seguran%C3%A7

a%20e%20Sa%C3%BAde%20no%20T

rabalho%20Portu%C3%A1rio%20e%2

0Aquavi%C3%A1rio.pdf N 

Divulgue sua empresa aqui 

na Norminha 

Mais de 2,5 milhões de 

profissionais no Brasil 

recebem nossas edições 

toda quinta-feira no e-mail 

Fale conosco: 

contato@norminha.net.br 
 

CURSOS E 
EVENTOS 

 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEIRO PASSO 
O JORNAL DO SINTESP 

CLIQUE AQUI E LEIA 
EDIÇÃO Nº 286 OUTUBRO/2016 

SINTESP 
Ética, competência, dignidade e 

compromisso com a categoria 

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 

 

 

PPR Programa de Proteção 
Respiratória 
04 e 05/11/2016 

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 

 

Sistema de Avaliação de 
Segurança, Meio Ambiente e 

Qualidade - SASSMAQ 
31/10 à 04/11/2016 

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 

CLIQUE AQUI E TENHA 
TODAS AS 

INFORMAÇÕES 
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AGENDA DE TREINAMENTOS PARA FORMAÇÃO DE 

INSTRUTORES 

 

 

 
Entre em contato: 

phdtreinamentos@phdtreinamentos.com.br 
 

 

 

 
Da esq., p/ dir.: Daniela Sanches, Maria 

Maeno e Cristiane Queiroz 

Edição é de 2016 
 

Por ACS/ A. R. em 25/10/2016 
 

     A ideia de conceber um livro que pu-

desse provocar mudanças e discussões 

e revelar o papel do médico na socieda-

de, surgiu quando da realização do 1º 

Encontro com a Sociedade – Medicina 

contra a exclusão social, evento que a-

conteceu em São Paulo, em 2010. 
 

COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE 

NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA 

https://www.magazinevoce.com.br/magazi

nemegazinenorminha/  
 

    O 1º Encontro foi realizado com o ob-

jetivo de discutir o papel do profissional 

da área médica, no campo da relação 

saúde e trabalho e o olhar para o sofri-

mento humano nos sistemas em que 

está inserido. 

     Após 6 anos, a obra que foi o re-

sultado do evento realizado em apenas 

dois dias (8 e 9 de dezembro de 2010), 

traz aspectos discutidos na atualidade e 

que podem contribuir para mudanças 

necessárias na relação ética, profissio-

nal e humana. 

     As organizadoras do 1º Encontro e 

do livro ora apresentado colocam que a 

construção de caminhos alternativos e-

xige o compartilhamento das dúvidas e 

possibilidades com toda a sociedade. 

     Em um breve ping-pong, a Assesso-

ria de Comunicação Social conversou 

com as especialistas Maria Maeno (mé-

dica), Cristiane Queiroz e Daniela San-

ches, todas da Coordenação de Saúde 

no Trabalho, para compreender a im-

portância da realização do evento, agora  

descrito em livro que recebe o mesmo 

nome. 
 

 
 

ACS - Como foi construir um livro com 

diferentes olhares e saberes? 

     AUTORAS: Organizar este livro foi 

interessante, pois cada palestra nos evi-

dencia a vida e a experiência de pessoas 

que, embora de diversas especialidades 

e inserções profissionais, têm demons-

trado capacidade de reflexão e crítica, 

coerência de princípios e uma forte pre-

sença de espírito em suas condutas 

profissionais. Procuramos convidar 

pessoas com diferentes conhecimen-

tos, especialidades profissionais, expe-

riências e inserções, mas que têm preo-

cupações com o engajamento de todos 

em mudanças que, no final das contas, 

além de propiciar a proteção à saúde 

dos trabalhadores, possibilitam que e-

xerçamos nossas profissões de forma 

digna e gratificante. 
 

 
 

ACS - Diante das dificuldades econômi-

cas, de gestão e até mesmo de políticas 

públicas, como fazer medicina contra a 

exclusão? 

     AUTORAS: A chamada gestão pro-

fissional tem levado o Estado a cometer 

irracionalidades, por paradoxal que 

possa parecer. Tem levado o Estado a 

contrariar seus princípios e a própria ra-

zão de existir, que é organizar a socie-

dade, compensar desigualdades e ga-

rantir direitos fundamentais. O exercício 

da medicina nesse contexto coloca os 

profissionais em situações conflituosas 

e de difícil escolha. Não há fórmula má-

gica, mas seguramente,a construção de 

caminhos alternativos exige o compar-

tilhamento das dúvidas e possibilidades 

com toda a sociedade. É o que este livro 

pretende provocar: dúvidas e discus-

sões em busca de mudanças. 

ACS: Pergunta direcionada à doutora 

Maria Maeno: Como médica, qual/quais 

desafios para o exercício da profissão, 

especialmente no âmbito da SST? 

     MAENO: Eu acredito que as pessoas 

que escolhem o curso de medicina, em 

algum momento, devem ter pensado 

numa atuação profissional que tenha 

como objetivo ajudar pessoas a preser-

var a sua saúde ou a se recuperar quan-

do adoecem. Particularmente na saúde 

do trabalhador, se estabelece um con-

senso social, que na minha opinião é 

falso, e ao contrário de ser neutro, co-

mo pregam alguns, tende a privilegiar o 

lado do mais forte. Quando um movi-

mento de trabalhadores, por exemplo, 

reivindica mudanças no sistema de me-

tas de produtividade, o que se ouve das 

empresas, com a concordância de boa 

parte da sociedade é que esse é um as-

sunto que diz respeito à empresa so-

mente. Mas, se sabidamente esse sis-

tema está adoecendo milhares de tra-

balhadores, trata-se de um problema de 

saúde pública, do Estado, dos profis-

sionais de saúde e portanto, dos mé-

dicos do trabalho, assistentes, peritos 

de seguradoras e da justiça. O médico 

tem que perceber que ele faz parte de 

sistemas e que ele deve colocar o seu 

conhecimento, sua sensibilidade e sua 

experiência a serviço de processos que 

levem a mudanças que protejam a vida 

das pessoas. Isso requer ter conflitos, 

estudar, pensar, discutir. Mas, por ve-

zes, somos engolidos pelo cotidiano ve-

loz e acabamos atuando de forma pro-

tocolar e não gratificante. Sair dessa ló-

gica e perseguir a atuação profissional 

plena não é fácil. Veja o Livro. N 
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     A 1ª Vara do Trabalho de Nova Lima 

recebeu a ação ajuizada pelo empre-

gado de uma mineradora pedindo a 

condenação da empresa ao pagamento 

de adicional de periculosidade, sob a a-

legação de que, em seu local de traba-

lho, ficava exposto a 15 fontes radioa-

tivas de Césio 137. 

     Mas não foi esse o cenário encontra-

do pelo juiz Vicente de Paula Maciel Jú-

nior. Após o exame do conjunto de pro-

vas, ele constatou que o trabalhador 

não tem direito ao adicional, uma vez 

que ele ficava na sala de controle e não 

precisava entrar no recinto fechado on-

de ficava o aparelho de gamagrafia, que 

contém uma fonte radioativa de Césio 

137. 

     O laudo da perícia realizada nas de-

pendências da empresa relata que o re-

clamante trabalhava no interior da sala 

de controle de processo, indo de forma 

eventual e intermitente à área externa 

para retirar amostra da polpa de miné-

rio, para verificação da sua densidade. 

De acordo com o laudo pericial, nesta á-

rea está instalado o aparelho de gama-

grafia, acoplado à tubulação que trans-

porta a polpa de minério, e neste apa-

relho se encontra uma fonte radioativa 

de Césio 137. 

     Segundo informações do perito, em 

toda a planta de produção existem três 

fontes de Césio 137 em operação. Mas, 

a sala de controle é um recinto fechado, 

com área aproximada de 16m2, com 

ventilação e iluminação artificiais, onde 

ficam instalados os computadores e os 

monitores, pelos quais se controla todo 

o processo da planta. Ele acrescentou 

que a fonte de Césio 137 do aparelho de 

gamagrafia fica instalada em um recinto 

fechado, onde o empregado não tinha 

de entrar para realizar suas atividades. 

Com base nesses dados, concluiu pela 

não configuração da periculosidade. 

     O juiz sentenciante acolheu as con-

clusões periciais. Ele explicou que a 

Portaria 518/2003 do MTE, que trata de 

periculosidade em razão da exposição a 

radiações ionizantes ou substâncias ra-

dioativas, dispõe que serão adotadas  

Trabalhador da mineração não 

consegue adicional de periculosidade 

por não ter comprovado exposição a 

fonte radioativa de Césio 137 

 

“como atividades de risco em potencial 

concernentes a radiações ionizantes ou 

substâncias radioativas, o “Quadro de 

Atividades e Operações Perigosas”, a-

provado pela Comissão Nacional de E-

nergia Nuclear – CNEN, a que se refere 

o ANEXO” (art. 1º). 

     O artigo 2º, por sua vez, prescreve 

que “O trabalho nas condições enun-

ciadas no quadro a que se refere o artigo 

1º, assegura ao empregado o adicional 

de periculosidade de que trata o § 1º do 

art. 193 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT”. E, no item 4 do quadro, 

constam como perigosas “as atividades 

de operação com aparelho de raios-X, 

com irradiadores de radiação gama, ra-

diação beta ou radiação de nêutrons”, 

sendo classificadas como área de risco 

as “salas de radiação e de operação de 

irradiadores gama, beta ou nêutrons”. 

     Ao confrontar as atribuições do em-

pregado com as atividades especifica-

das no quadro contido no Anexo da Por-

taria 518/2003 do MTE, o magistrado 

entendeu que não há como enquadrá-

las em qualquer hipótese ali prevista co-

mo caracterizadora de periculosidade. 

     Conforme pontuou o julgador, não 

foi demonstrado que o reclamante dava 

manutenção na tubulação e limpava 

densímetros ou, ainda, que, por qual-

quer motivo, adentrava área de risco 

normatizada, assim consideradas as sa-

las de irradiação e de operação de apa-

relhos de raios-X e de irradiadores ga-

ma, beta ou nêutrons. 

     O juiz reiterou que o trabalhador não 

precisava entrar no recinto fechado on-

de ficava o aparelho de gamagrafia para 

qualquer fim, recinto esse diverso do lo-

cal onde ficava a sala de controle, tanto 

que não utilizava dosímetro de radioa-

tividade. O trabalhador recorreu, mas o 

TRT mineiro manteve a decisão nesse 

aspecto. 

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho 3ª 

Região Minas Gerais, 26.10.2016 
N 

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

Física, EDP Consultoria – Ergonomia e Higiene 

Ocupacional 

Mercado formal continua perdendo 

menos postos de trabalho 
 

     Os dados do Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divul-

gados nesta quarta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho apontam a continuidade 

na trajetória de recuo de perda de postos de trabalho com carteira assinada no país. 

Os dados do mercado formal em setembro demonstram uma perda de 39.282 pos-

tos de trabalho, bem menor que o registrado em setembro do ano passado, quando 

foram perdidos 95.602 empregos formais. Com relação ao estoque do mês anterior, 

houve um recuo de 0,10%, chegando a 39,0 milhões os vínculos trabalhistas no 

país. O resultado de setembro originou-se de 1.142.797 admissões e de 1.182.079 

desligamentos. N 

Senac Araçatuba lança curso 

Pintura Facial para Recreadores 

 
Pinturas artísticas e criação de caracterizações e personagens são 

alguns dos temas abordados pela nova capacitação 

     O Senac Araçatuba (SP) oferece o novo curso rápido Pintura 

Fa-cial para Recreadores, que tem como diferencial agregar 

elementos para o profissional que já atua ou tem conhecimento na 

área de re-creação. O aluno terá a oportunidade de se aperfeiçoar 

na arte de realizar pinturas artísticas, faciais e corporais, por meio 

da amplia-ção do repertório bibliográfico, cultural e educacional.  

     O participante será capacitado a criar caracterizações expressi-

vas e personagens, utilizando técnicas de pintura aliadas ao manejo 

adequado do pincel e outras ferramentas, ideal para promover a 

animação de festas.  

     O curso oferece aulas práticas e vai além, fornecendo também 

embasamento teórico, importante para que a qualidade das maqui-

agens produzidas seja um diferencial no trabalho realizado. Além 

disso, o aluno terá acesso a conhecimentos que auxiliarão no pla-

nejamento de sua carreira.  

     Marlene dos Santos Zequin, gerente do Senac Araçatuba, expli-

ca que este curso é muito indicado para profissionais que atuam 

ou que desejam atuar nas áreas de educação, eventos e lazer. “São 

15 horas de aula, aos sábados, que atualizarão o aluno e aumen-

tarão as possibilidades no mundo do trabalho, o preparando para 

atuar com um público mais exigente”.  

     Os interessados podem se inscrever no curso por meio do site 

www.sp.senac.br/aracatuba ou diretamente na unidade, localizada 

na Avenida João Arruda Brasil, 500 – São Joaquim. Informações 

pelo (18) 3117-1000.  N 

Livro convida a sociedade a refletir sobre mudanças e discussões 

no âmbito da medicina do trabalho 

http://www.norminha.net.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2016/4/medicina-contra-a-exclusao-social
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.sp.senac.br/aracatuba
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ENERGIA QUE VEM E QUE VAI 

     Somos movidos por energia. A ener-

gia que move o mundo e o “nosso” 

mundo tem via de mão dupla. O mundo 

dos afetos envolve afetar e ser afetado. 

E isso vale para o bem e para o mal. Veja 

o que trouxe para nós na coluna de ho-

je:  

     Aprender a não absorver as energias 

de outras pessoas é uma grande habi-

lidade espiritual a se desenvolver. Aqui 

estão cinco maneiras de parar de absor-

ver a energia negativa de outras pes-

soas. 

 

1) Lembre-se, você não pode agradar a 

todos; 

     Se alguém lhe assediar moralmente, 

reclamando sobre você, ou desrespeitar 

você, não faça de sua missão tentar 

convencer essa pessoa a gostar de vo-

cê. Isso só vai sugar você ainda mais e 

vai fazer de você energeticamente de-

pendente da opinião deles. Nem todo 

mundo vai gostar de você. Todos esta-

mos, aqui na terra, vivendo com um 

propósito diferente. Ao amar a si mes-

mo em primeiro lugar, você irá criar um 

campo de força em torno de outras pes-

soas que irá protegê-lo de ser tão esgo-

tado por suas opiniões.  

 

2) Tenha cuidado com quem você con-

vida para a sua vida; 

     Seu corpo, sua mente e o seu ambi-

ente são o seu templo. Quem você está 

convidando para eles? É um convite a-

berto? No Brasil existe uma gíria cha-

mada folgado. O significado direto é 

“solto” ou “preguiçoso”, mas que real-

mente significa “freeloader”. Não é exa-

to no Inglês equivalente pois é mais 

uma mentalidade do que um estilo de 

vida. Uma vez eu pensei que certa pes-

soa estava ficando fria e com um espí-

rito mesquinho para com alguns. De-

pois eu percebi que ela estava apenas 

respeitando a si mesma e a sua casa! É 

ótimo ser generoso, mas há uma linha 

tênue a trabalhar para que você não seja 

pisoteado, assim, optando por ajudar a-

queles que realmente precisam. Apren-

da a dizer “não” e estar bem com isso. 

 

3) Parar de prestar atenção; 

     Algumas pessoas vão despejar sua 

energia em você e então dirigir para o 

próximo “pit stop“. Um ouvido amigo 

pode ser uma coisa maravilhosa, mas é, 

necessariamente, uma linha que precisa 

ser cuidada se quiser manter a saúde de 

sua energia. Talvez você encontrou-se 

como uma fonte de uma pessoa para 

retransmitir as suas frustrações no tra-

balho, um relacionamento ou mesmo 

realizações bem-sucedidas.Todas estas 

Reforma da Previdência só será enviada 

ao Congresso após “amplo diálogo” 
 

     O presidente Michel Temer disse que ainda vai conversar com representantes 

dos trabalhadores, de empresários e com outros membros da sociedade civil antes 

de enviar o projeto da reforma da Previdência ao Congresso Nacional. A proposta 

está sendo elaborada pelo governo federal há alguns meses, mas a versão atua-

lizada ainda não foi apresentada às centrais sindicais. 

     “O presidente pretende, oportunamente, aprofundar um diálogo amplo com tra-

balhadores, empresários, centrais sindicais, sociedade civil, bem como com as lide-

ranças políticas, em torno da reforma da Previdência e de sua necessidade indis-

pensável”, disse Parola nesta quarta-feira (26), ao responder a perguntas enviadas 

a Temer pela imprensa. 
N 

emoções podem drenar você de várias 

maneiras e fazer com que você comece 

a limitar a sua própria vida de maneiras 

não produtivas. Ame-se o suficiente pa-

ra ajustá-los, dizer-lhes para parar, ou 

dizer-lhes que você não pode lidar com 

isso agora. 

 

4) Inspire natureza; 

     Vá para a natureza meditar, relaxar e 

respirar. Purifique a água dentro de vo-

cê, exercite e flutue fácil. Esteja como 

uma borboleta flutue suavemente, mas 

mova-se rapidamente. A respiração au-

menta a circulação do fluxo sanguíneo 

ao redor do corpo e ajudará a evitar que 

você absorva a energia daqueles que o 

rodeiam. Caminhe com confiança, man-

tenha a cabeça erguida e não permita 

que ninguém faça você se sentir infe-

rior.  

 

5) Tome 100% de responsabilidade por 

seus pensamentos e emoções; 

     Como você se sente é 100% sua 

própria responsabilidade. O universo 

está enviando pessoas para a nossa vi-

da para nos testar. A percepção que te-

mos de nós mesmos é maior do que a 

percepção que os outros têm de nós. 

Você não é uma vítima, ninguém tem 

poder sobre você. Considere como seus 

pensamentos ou expectativas podem 

ter manifestado a situação que está in-

comodando você. E se a resposta esti-

ver dentro de seu nível de paciência, ir-

ritabilidade ou compaixão? A menos 

que tomemos um tempo para nos ob-

servar, nós inconscientemente afirma-

mos nossa própria vitimização para o 

mundo que nos rodeia. Uma vez que 

você se torna responsável pela maneira 

que você escolhe responder a algo, vo-

cê se conecta com você mesmo a um 

nível mais profundo.  

     Pergunte-se: Esta pessoa faz com 

que me sinta bem? Você faz essa pes-

soa se sentir bem? Lembre-se que a e-

nergia vai e vem e que é importante para 

você estar feliz e em paz!   
http://www.sementesdasestrelas.com.br  

 

Carla Santos de Lima 
Psicóloga Espec. em Análise Junguiana, TST, 

  Analista de TD & E no meio corporativo,  

Consultora organizacional, 

Palestrante de Educação em Saúde,  

Sexualidade e Segurança do trabalho. 

Agendamento consultório – Jundiaí, SP: 

(11) 957870878 
https://www.facebook.com/Psicologa-Carla-Lima 

Atendimentos online: 

carla.psicologia@hotmail.com  

Contato para eventos: 

contato@carlapalestras.com.br   

Acesse e me conheça mais: 

http://www.carlapalestras.com.br  

     Sob o pretexto de disciplinar as con-

tas públicas, a PEC 214 aninha diversas 

ameaças aos trabalhadores, a começar 

pela desvalorização explicita do salário 

mínimo; ainda é tempo de combater 

suas distorções 

     Aplaudida de pé pelo mercado finan-

ceiro e considerada pelo governo como 

o primeiro e mais importante passo pa-

ra o ajuste fiscal, a PEC 241 embute em 

seu conjunto diferentes ameaças para 

os trabalhadores. A primeira delas se dá 

sobre um dos pilares da recuperação e-

conômica verificada na última década, o 

salário mínimo. 

     Referência para cerca de 48 milhões 

de trabalhadores e trabalhadoras em to-

do o país, o salário mínimo se consti-

tuiu no estofo para a elevação do con-

sumo, especialmente nas classes C e D, 

ao experimentar um ganho real, entre 

2002 a 2016, de 77,18% acima da in-

flação, passando de R$ 200 para R$ 

880. 
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     A partir da vigência da PEC 241, pre-

vista já para o próximo ano, deman-

dando apenas mais três sessões do 

Congresso para ir à sanção do presi-

dente da República, os ganhos do míni-

mo sobre a inflação estarão, na prática, 

proibidos. Pela nova lei, toda vez que o 

limite de despesas fixado pelo governo 

venha a ser ultrapassado, o mínimo não 

poderá ser reajustado acima da infla-

ção. Conhecendo-se os hábitos perdu-

lários do atual governo, que aprovou a 

PEC em meio a salamaleques e ban-

quetes de verdadeiro assédio sobre os 

parlamentares, é difícil acreditar que o 

teto será respeitado em nome de pre-

servar e dar ganhos ao mais pobres. A 

conferir. 

 

 
 

     Com a coordenação da Superinten-

dência Estadual do Trabalho e Emprego 

(SRTE/MA), o Fórum Estadual de Eco-

nomia Solidária realizou a V Plenária em 

São Luís, com exposição e feira de pro-

dutos desses empreendimentos. Parti-

ciparam 88 empreendimentos solidá-

rios e dez entidades de apoio, além de 

representantes do poder público. 

     Durante a plenária, realizada na últi-

ma semana, foi apresentada a minuta 

do Plano  Estadual de Economia Solidá- 

     A PEC 241, ainda, aponta diretamen-

te para a obrigatoriedade de uma draco-

niana reforma na Previdência Social, 

uma vez que inclui os gastos com o sis-

tema de aposentadorias no grilhão do li-

mite da taxa de inflação do ano anterior. 

Ocorrerá, neste ponto nevrálgico, o que 

já temos adiantado em posicionamen-

tos anteriores: ao sair da esfera do Mi-

nistério do Trabalho e da Previdência, 

na nomenclatura anterior, para fazer 

parte do organograma do Ministério da 

Fazenda, o nosso sistema de aposenta-

dorias passou a ser tratado como um 

simples ‘fundo contábil’. Se contém di-

nheiro, paga-se, mas se há falta de re-

cursos, a providência única e singular 

será a de cortar benefícios dos que já 

contribuíram. Planeja-se, além disso, 

aumentar os esforços, esticando-se ao 

máximo a longevidade produtiva, dos 

que estão em busca da aposentadoria 

digna. 

     A PEC prevê, também, o veto à revi-

são geral anual das remunerações de 

servidores públicos. Isso significa que, 

em caso de violação ao teto de des-

pesas, os funcionários públicos não te-

rão sequer a reposição inflacionária, a-

tualmente garantida pela Constituição. 

Além disso, o governo previu um inter-

valo de três anos em que o Executivo 

poderá compensar o estouro do teto de 

Legislativo, Judiciário, Ministério Públi-

co e Defensoria Pública da União. Isso 

porque esses Poderes tiveram reajustes 

com impacto até 2019. Com isso, o 

Executivo terá de segurar despesas pró-

prias de outras áreas para bancar esses 

aumentos. 

     Além disso, dentre todas as amea-

ças, e levando em conta que temos cer-

ca de 12 milhões de desempregados, 

no momento em que os trabalhadores 

mais necessitam o governo mais uma 

vez coloca em risco o seguro desem-

prego. O mesmo seguro desemprego 

que sofreu ataques e enxugamentos na 

administração anterior. 

     A PEC, ao mesmo tempo que diz tu-

do isso, não diz nada sobre controlar o 

verdadeiro repasse anual de 45% do 

PIB ao sistema financeiro. Igualmente 

não tem uma linha sequer sobre taxa-

ção de grandes fortunas como forma de 

quem tem mais, mais contribuir para o 

equilíbrio das contas públicas. O alvo é 

mesmo quem trabalha e contribui cor-

retamente, não que enriqueceu e esca-

moteou suas riquezas. 

     A PEC 241 é, portanto, um prato 

cheio de espinhos e de indigesto efeito 

ria do Maranhão, que será lançado ofi-

cialmente em 15 de dezembro, durante 

a semana que comemora esse modelo 

de produção. 
 

 
 

     A coordenadora do núcleo estadual 

na Superintendência, Luciene Martins, 

explica que o plano estadual é resultado 

de uma construção coletiva do Movi-

mento Economia Solidária. As ações fo-

ram levantadas por meio de conferên-

cias territoriais, estadual e nacional, que 

debateu objetivos, diretrizes e ações 

prioritárias. 

     “O projeto orienta a implementação 

Ameaças da PEC 241 contra trabalhadores ainda 

podem ser corrigidas. À luta, pois! 

retardado que o governo federal oferece 

à sociedade. Sem o estabelecimento de 

salvaguardas que preservem, ainda que 

minimamente, os direitos e a renda dos 

trabalhadores, ela é inaceitável. 
 

COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE 

NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA 
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     Para que se torne palatável, a partir 

da premissa existente na PEC 241 de 

controle dos gastos públicos – com o 

que todos concordamos -, a nova legis-

lação precisa reparar injustiças em seu 

próprio conteúdo. Será possível fazer 

essas mudanças por meio, inicialmente, 

da disseminação da informação sobre o 

caráter nocivo aos trabalhadores da no-

va legislação. 

     Neste sentido, o movimento em cur-

so de unidade na ação entre as centrais 

sindicais e entidades que representam 

diversas categorias profissionais é alta-

mente positivo, já que possibilita a che-

gada do recado às bases sobre todos os 

riscos aninhados na PEC 241. 

     A partir da mobilização dos traba-

lhadores e do conjunto da sociedade a-

fetado pela nova lei, o movimento sin-

dical deve aumentar a pressão de corpo 

a corpo sobre os integrantes do Con-

gresso, de forma a reparar os potenciais 

prejuízos da PEC, o que ainda é possível 

fazer nas três votações restantes – uma 

na Câmara dos Deputados e duas no Se-

nado. 

     A Fequimfar e seus sindicatos filia-

dos, com o apoio da Força Sindical e da 

CNTQ, consideram ser de luta contra o 

estado atual da PEC 241 seu papel neste 

momento histórico. À luta, pois! 
 

 
 

Sergio Luiz Leite, Serginho; Presidente 

da FEQUIMFAR e 1º secretário da Força 

Sindical. 
N 

ECONOMIA SOLIDÁRIA: 

Maranhão vai lançar plano estadual em dezembro 
Data foi anunciada durante reunião do Fórum Estadual de Economia Solidária 

 
de políticas e ações, que irão fortalecer 

a economia solidária no Maranhão, ga-

rantindo o direito de produzir e viver de 

forma solidária e sustentável,” ressalta. 

Entre as ações propostas no plano está 

a instalação de um centro de referência 

para a economia solidária no estado. N 
Assessoria de Imprensa 

Ministério do Trabalho 

 

Divulgue sua empresa aqui 

na Norminha 

Mais de 2,5 milhões de 

profissionais no Brasil 

recebem nossas edições 

toda quinta-feira no e-mail 
 

Fale conosco: 

contato@norminha.net.br 
 

Assinatura gratuita 
assinatura@norminha.net.br 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.sementesdasestrelas.com.br/
mailto:carla.psicologia@hotmail.com
mailto:contato@carlapalestras.com.br
http://www.carlapalestras.com.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
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Gerenciamento de projetos coloca profissionais 

mais perto dos resultados 

 
 

Uso adequado de conhecimentos, técnicas e ferramentas torna os processos mais assertivos e eficientes 

     A maioria das pessoas já realizou 

projetos, pequenos, médios ou gran-

des, isto é, já teve alguma experiência 

em gerenciamento de projetos. O con-

ceito de projeto mundialmente definido 

evoluiu com o crescimento do PMI – 

Project Management Institute, uma ins-

tituição sem fins lucrativos que se 

transformou na maior referência em 

melhorar realizações e resultados.  

     Quando o profissional ou a empresa 

tem um objetivo a atingir, planejamento 

e organização são essenciais. Pensar no 

caminho a adotar, em quais etapas es-

tão por vir e em como lidar com cada 

uma delas dá mais segurança e amplia 

as chances de se alcançar a meta. Essa 

lógica vale para tudo o que tem início 

com foco em um fim específico. 
 

 
 

     O gerenciamento de projetos torna 

os processos mais assertivos e efici-

entes. Ele consiste no uso adequado de 

conhecimentos, técnicas e ferramentas. 

Augusto Marcio Litholdo, PMP gerente 

de projetos e coordenador da pós-gra-

duação em Gerenciamento de Projetos 

– Práticas do PMI do Senac Presidente 

Prudente, aponta que “há uma cres-

cente necessidade das empresas por 

melhorar seus projetos, principalmente 

no que tange a resultados diferencia-

dos”. 

     Afinal, o que é gerenciar um projeto? 

     Imagine que você precisa produzir 

um evento, como um almoço especial 

ou um casamento. Há muitos fatores a 

considerar e tarefas a cumprir para que  

Compartilhamos com Tatiana Barros - Doutíssima 

 
Ortorexia: entenda a doença causada pela 

obsessão por alimentação saudável. 
 

     A busca por uma alimentação sau-

dável é um dos pontos principais para 

quem deseja uma melhor qualidade de 

vida. No entanto, até mesmo algo bené-

fico assim para o corpo e a saúde pode 

acarretar malefícios, se virar uma ob-

sessão. Isso porque a compulsão por 

ingestão de comidas saudáveis pode vi-

rar uma doença chamada Ortorexia. 

 

 

tudo saia conforme o planejado. Com o 

gerenciamento adequado, é possível 

planejar, executar e monitorar de forma 

integrada todos os aspectos do projeto, 

como compras, contratações, custos, 

prazos, qualidade, possíveis riscos e até 

expectativas. 

     Nos negócios, o gerenciamento de 

projetos é tão estratégico que pode até 

garantir diferenciais para uma empresa 

se destacar da concorrência. O conceito 

se aplica a qualquer área, entre elas tec-

nologia da informação, desenvolvimen-

to de softwares, construção civil, enge-

nharia, arquitetura, infraestrutura, tele-

comunicações e produção de eventos. 

     “Cada vez mais, as organizações 

precisam de profissionais para geren-

ciar projetos e possuir um certificado 

que atesta o domínio das práticas mais 

recomendadas é pré-requisito”, afirma 

Augusto. 
 

 
 

     Gerência de Projetos – Preparação 

para a Certificação PMP  

     A certificação de Profissional de Ge-

renciamento de Projetos (PMP)® do 

PMI é reconhecida e exigida mundial-

mente. De acordo com o instituto, ela 

atesta que o profissional tem formação, 

experiência e competência para condu-

zir e dirigir projetos. 

     De acordo com o coordenador, “um 

gerente de projeto que procura conso-

lidar suas habilidades e destacar-se no 

mercado deve buscar a certificação 

PMP para obter reconhecimento inter-

nacional”. 

Ortorexia: Doença é causada pela obsessão por comida saudável 

 
  

 

     O que é a ortorexia? 

     Nos últimos tempos, uma “onda fit-

ness” tomou conta das redes sociais, 

onde as pessoas postam diariamente 

suas rotinas compostas por exercícios 

físicos e rotina alimentar saudável. Esse 

excesso de informação tem influencia-

do adolescentes e adultos a buscarem 

uma alimentação excessivamente cor-

reta, motivados pelo desejo do “corpo 

perfeito”. E isso, muitas vezes, acontece 

sem o acompanhamento devido de pro-

fissionais capacitados. “Gastar muito 

tempo com pesquisas e preparo de co-

midas ou mesmo em atividades físicas, 

causando prejuízo às relações familia-

res e corporativas, são os principais 

sintomas desse distúrbio”, esclarece a 

endocrinologista do Complexo Hospita-

lar Edmundo Vasconcelos, Vivian Este-

fan. 

     A especialista explica que a Ortore-

xia é um tipo de distúrbio alimentar, 

uma vez que o paciente passa a se pre-

ocupar exclusivamente com a composi- 

 

 

 

     O Senac Presidente Prudente (SP) 

está com inscrições abertas para o cur-

so Gerência de Projetos – Preparação 

para a Certificação PMP, extensão uni-

versitária indicada para profissionais 

que atuam ou desejam atuar como ge-

rentes de projetos em qualquer área 

profissional. O aluno será preparado pa-

ra o exame de certificação PMP, inclu-

indo o estudo detalhado do PMBoK 

(Project Management Body of Knowle-

dge) e suas disciplinas. 
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     Para se matricular, é necessário ser 

estudante ou egresso do ensino supe-

rior e ter conhecimentos básicos de ge-

renciamento de projetos (controle de 

custos, gestão de recursos, riscos, um-

danças e processos). “O perfil profis-

sional varia conforme a área de atuação, 

mas algumas características como or-

ganização, liderança, resiliência, capa-

cidade analítica, proatividade e perfil in-

tegrador são muito importantes”, res-

salta o coordenador. 

     O curso destina-se aos profissionais 

de diferentes áreas que já fazem uso e 

dominam as técnicas de gestão de pro-

jetos conforme os padrões estabeleci-

dos pelo Project Management Institute 

(PMI) e que buscam se preparar para a 

prova de certificação (PMP), credencial 

oferecida pelo instituto. 

 

     Inscrições e informações 
     www.sp.senac.br/presidenteprudente 
ou diretamente na unidade, na Avenida 

Manoel Goulart, 2.881. O telefone para 

contato é o (18) 3344-4400. 
N 

ção química e valor calórico dos ali-

mentos. “Ele fica tão obcecado com o 

teor de proteínas, carboidratos, lipí-

deos, vitaminas e sais minerais dos 

produtos, que não se permite nunca 

uma variação de cardápio, nem mesmo 

em festas e encontros sociais”, com-

pleta. 

     Embora ainda não seja reconhecida 

como doença, segundo dados da Orga-

nização Mundial de Saúde (OMS), a Or-

torexia atingia, já em 2014, cerca de 

28% da população ocidental. 

     A compulsão com a qualidade ali-

mentar pode desencadear um pânico na 

pessoa, fazendo com que ela passe a 

evitar o consumo de alimentos fora de 

casa. “O paciente desenvolve uma fixa-

ção pela alimentação saudável, o que a-

carreta em um auto isolamento”, eluci-

da a médica, que alerta ser preciso ficar 

atento aos sinais e procurar ajuda ime-

diata com especialistas da área. Assim, 

é possível fazer um diagnóstico rápido 

e aumentar as chances de cura. 

 
 

     A Oitava Turma do Tribunal Superior 

do Trabalho não conheceu de recurso 

da Centrais Elétricas do Pará S. A. (Cel-

pa) contra condenação ao pagamento 

de indenização a um trabalhador demi-

tido com o encerramento das atividades 

da empresa durante licença por aciden-

te de trabalho. A decisão segue a juris-

prudência do TST no sentido de que o 

fechamento da empresa não afasta o 

direito à estabilidade. 

     O autor do processo foi contratado 

pela da Reluz Serviços Elétricos Ltda. 

Para prestar serviços à Celpa. Ele foi ví-

tima de acidente de trabalho em feve-

reiro de 2014, quando sofreu uma des-

carga elétrica e caiu de uma altura de 

cerca de sete metros, fraturando o úme-

ro esquerdo. Quando retornou ao tra-

balho, em abril de 2015, após se recu-

perar de uma cirurgia, foi dispensado 

sem receber indenização pelo período 

de estabilidade, garantida ao emprega-

do acidentado que recebeu auxílio-do-

ença pelo artigo 118 da Lei 8.213/1991. 

     A Reluz sustentou, em sua defesa, 

que a dispensa só ocorreu porque as 

suas atividades no Pará e nos demais 

estados se encerraram, cessando a re-

lação contratual. No entanto, o Tribunal 

Regional do Trabalho da 8ª Região 

(PA/AP) reconheceu o direito ao rece-

bimento da indenização relativa ao salá-

rio do período da estabilidade. Segundo 

o Regional, a estabilidade acidentária,as 

 
 

Trabalhador licenciado dispensado por 

fechamento de empresa tem direito a 

estabilidade acidentária 
 

 sim como a da gestante, é garantia pes-

soal ao trabalhador, "para que possa 

contar com os meios necessários à sua 

subsistência e à de sua família, apesar 

do encerramento das atividades empre-

sariais". 

     Ao condenar a empresa também a 

indenizar o trabalhador em R$ 20 mil 

por danos morais por considerar sua 

dispensa arbitrária, o TRT entendeu 

configurados os pressupostos para a 

responsabilidade civil da empresa: o da-

no suportado, a culpa do empregador e 

o nexo de causalidade entre o evento da-

noso e o ato culposo. "Há de se consi-

derar que a empresa deixou de observar 

a legislação vigente", observou. "O em-

pregado acidentado foi dispensado, o 

que, sem qualquer dúvida, causa abalo 

moral". 
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     TST 

     A Oitava Turma do TST não conhe-

ceu, por unanimidade, do recurso da 

Celpa, condenada solidariamente com a 

prestadora de serviço. "Esta Corte fir-

mou entendimento no sentido de que a 

estabilidade decorrente de acidente de 

trabalho prevalece mesmo no caso de 

encerramento das atividades da empre-

sa", ressaltou a ministra Maria Cristina 

Irigoyen Peduzzi, relatora do processo. 

     Com relação à indenização, Peduzzi 

assinalou que, segundo o Tribunal Regi-

onal, a conduta da empresa afrontou a 

legislação, importando dano moral. "A 

inversão do decidido, na forma preten-

dida, demandaria reexame fático-proba-

tório, vedado pela Súmula 126 do TST", 

concluiu. 

Processo: RR-675-85.2015.5.08.0002 

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho 
N 

   

 

 
 

O que caracteriza a Ortorexia: 
     Obsessão por regras sobre alimen-

tação saudável; Distorção sobre o que é 

ter um estilo de vida saudável; Preocu-

pação fora do normal em relação ao 

modo como os alimentos dos prepara-

dos; Recusa em se alimentar fora de ca-

sa por não saber a procedência dos pro-

dutos. Alta rigidez nos hábitos alimen-

tares; Preocupação excessiva com tudo 

relacionado à dieta. Controle da alimen-

tação alheia; Ausência de vida social. 

Recusa em consumir alimentos indús-

trializados e que contenham condimen-

tos, conservantes ou corantes. Recusa 

em ingerir alimentos geneticamente 

modificados ou pesticidas. Exclusão do 

consumo de sal, açúcar e gordura. Re- 
jeição a alimentos  que estejam  fora da 

sua dieta. Sentimento de culpa e derrota 

quando abrem alguma exceção. Falta de 

confiança em profissionais capacita-

dos, por acreditar que as informações 

que buscaram são as mais eficientes. 

Críticas  constantes ao estilo de vida de 

 
 

outras pessoas. Perda de peso exces-

siva. 

     Por tudo isso, a adoção de hábitos 

saudáveis deve sempre ser acompanha-

da da avaliação e acompanhamento de 

profissionais. Eles sabem detectar suas 

principais carências e necessidades e 

montar um programa que traga os re-

sultados que você deseja. 
N 

Divulgue sua empresa aqui e ajude na sustentabilidade das 

edições de Norminha. 

Nossas edições são enviadas toda quinta-feira, gratuitamente, 

para mais de 2,5 milhões de e-mails de profissionais de várias 

atividades. contato@norminha.net.br 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
http://doutissima.com.br/2016/10/20/ortorexia-obsessao-por-comida-saudavel-14832191/?utm_source=newsletter+doutissima&utm_campaign=1a80d5bca1-Newsletter_Doutissima&utm_medium=email&utm_term=0_3fb1592bd0-1a80d5bca1-154449645
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
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Brasil é o quarto 

país em jornalistas 

mortos durante 

exercício da 

profissão 

 
De acordo com ranking da ONG 

Repórteres sem Fronteiras, 47 

profissionais foram mortos ao redor 

do mundo neste ano 
 

 
 

Cinegrafista Santiago Andrade no momento 

em que é atingido pelo rojão que causou 

sua morte durante a cobertura de um 

protesto no Rio de Janeiro, 2013 / 

Reprodução 
 

     De acordo com o ranking divulgado 

no site da ONG francesa Repórteres 

sem Fronteiras (RSF), o Brasil divide 

com o Iraque o quarto lugar em mortes 

de jornalistas durante o exercício da 

profissão. Com quatro mortes de jor-

nalistas no ano - até esta sexta-feira 

(14) - o país fica atrás apenas do Méxi-

co, que contabilizou 12 mortes em 

2016; da Síria (7) em guerra civil à cin-

co anos e do Iêmen (5). 

     Segundo o ranking, foram 47 jorna-

listas mortos ao redor do mundo em 

2016 e 145 presos, 22 deles do Egito. 

Os dados de mortes de jornalistas são 

coletados pela RSF desde o ano 2002. 

Em 2015, a ONG contabilizou 81 jorna-

listas mortos, sendo que o Iraque ocu-

pou a primeira posição, com dez mor-

tes. No ano passado, o Brasil teve seis 

mortes registradas de jornalistas, fican-

do em quinto lugar no ranking. 
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     João Valdecir de Borba, que traba-

lhava na Rádio Difusora AM, Manoel 

Mêssias Pereira, do Blog se Diverte, 

João Miranda do Carmo, do SAD Sem 

Censura e Maurício Campos Rosa, do 

jornal O Grito, foram os jornalistas bra-

sileiros mortos em 2016, até agora. 

     Em outro ranking sobre liberdade de 

imprensa, atualizado anualmente pela 

ONG, o Brasil ficou em 99º lugar em 

2015. O país tem caído no ranking des-

de 2002, quando obteve sua melhor po-

sição (54º). Na América do Sul, apenas 

a Venezuela (139º), a Colômbia (134º), 

o Paraguai (111º) e o Equador (109º) 

estão atrás do Brasil em liberdade de 

imprensa. 
 

 
 

     O ranking, baseado em uma pes-

quisa na qual jornalistas de 180 países 

responderam um questionário sobre li-

berdade de imprensa e violência, pode 

ser visto em formato de mapa no site da 

RSF. 

     Segundo uma análise feita pela ONG, 

a maior causa da falta da liberdade de 

imprensa no Brasil apontada pelos jor-

nalistas entrevistados é a corrupção. N 

Compartilhamos com Brasil de Fato 

FAT Taxista recebe 

mais R$100 milhões 

para financiamento 

     O Conselho Deliberativo do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (Codefat) 

prorrogou até 31 de dezembro de 2021 

a vigência do crédito especial FAT Ta-

xista. A linha, que financia carros com 

recursos do Fundo de Amparo ao Tra-

balhador (FAT), recebeu nesta quarta-

feira (26) mais R$100 milhões - que po-

dem ser emprestados pelo Banco do 

Brasil para renovação da frota de táxi do 

país. 

     O recurso é destinado a pessoas físi-

cas, titulares de autorização, permissão 

ou concessão do Poder Público, devi-

damente registrado nos órgãos compe-

tentes que regulam a atividade de ta-

xista. Apenas um carro pode ser finan-

ciado por CPF e deve ser veículo novo, 

de fabricação nacional, de quatro por-

tas, flex ou a álcool. 

     O FAT Taxista possibilita o finan-

ciamento de até 90% do valor total do 

bem, respeitando o teto de R$60 mil. O 

prazo para o pagamento pode ser de até 

60 meses, com três meses de carência 

e taxas de 4% ao ano + TJLP. N 

     João Pessoa (PB) vai receber o Se-

minário de Segurança e Saúde no Tra-

balho na Indústria da Construção no dia 

29 de novembro de 2016 no Auditório 

da Faculdade Maurício de Nassau - Av. 

Epitácio Pessoa, 1.201, Bairro dos Esta-

dos. 
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     O evento é voltado para profissionais 

de segurança e saúde no trabalho, diri-

gentes sindicais, trabalhadores da 

construção; Construtores, gestores de 

obra, membros de CIPA, conselheiros 

de saúde; Pesquisadores, estudantes 

de áreas afins e demais envolvidos com 

a temática. 

     A realização do seminário tem como 

objetivo Sensibilizar os participantes de 

que a segurança e saúde no trabalho 

constitui fator de sustentabilidade, 

competitividade e responsabilidade so-

cial; Socializar ações exitosas que re-

sultaram na melhoria das condições de 

trabalho em canteiros de obra, incenti-

vando sua adoção pelas empresas cons 

trutoras e Celebrar os 20 anos de exis-

tência do CPR-PB. 

     Programação: 29/11/2016 

     15:00 Credenciamento e acolhimen-

to dos participantes; 

     16:00 Sessão de abertura, com atra-

ção musical; 

     16:30 Painel 

     CONTRIBUIÇÕES DO CPR-PB PARA 

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRA-

BALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRU-

ÇÃO com José Hélio Lopes Batista – E-

ducador da Fundacentro-PE, coordena-

dor do CPR-PB (bancada do poder pú-

blico); Nelma Mirian Chagas de Araújo - 

representante do IFPB no CPR-PB (ban-

cada de apoio técnico); Ozaes Barros 

Mangueira Filho - representante do Sin-

duscon no CPR-PB (bancada dos em-

presários); Paulo Marcelo de Lima - 

Pre-sidente da CUT/PB, representante 

do Sintricom no CPR-PB (bancada dos 

tra-balhadores); 

     17:30 Painel 

     SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABA-

LHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO: 

FATOR DE SUSTENTABILIDADE, COM- 

Rio Preto teve o 

Seminário Sobre 

Gestão de 

documentos 

ocupacionais em 

atendimento ao 

E-Social 
 

 
 

     Foi realizado no dia 20 de outubro 

de 2016, no auditório do SENAC de São 

José do Rio Preto (SP), das 13h30 às 

16h00, o Seminário Sobre Gestão de 

documentos ocupacionais em atendi-

mento ao E-Social. 
 

 
 

     As Palestras foram proferidas pelo 

Engº de Segurança do Trabalho Renato 

Pires de Moraes e pelo Médico do Tra-

balho Dr. Wilson José Custódio. 
 

 
 

     O evento teve como objetivo de sen-

sibilizar e conscientizar todos os partici-

pantes da importância do cumprimento 

das normas relativas à Segurança e 

Saúde do Trabalho, tendo em vista a im-

plantação do e-Social, evitando estive-

ram presente no evento Técnico em se-

gurança do trabalho, engenheiros, co-

ordenadores de RH, advogados, conta-

dores, e demais profissionais interessa-

dos. N 

Compartilhamos com Davi Macedo - Araucária (PR) – BRASIL DE FATO 

 
 

Dois protestos em memória do trabalhador mobilizaram petroleiros, petroquímicos 

e operários da montagem e manutenção industrial 

     A área industrial de Araucária ama-

nheceu em luto no último dia 18 de ou-

tubro. Dois protestos em memória do 

montador de andaimes Ademir de Bar-

ga, vítima de acidente de trabalho ocor-

rido no dia anterior (17/10), na Fábrica 

de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen-

PR), mobilizaram petroleiros, petroquí-

micos e trabalhadores da montagem e 

manutenção industrial. 

     Barga era contratado da empresa 

Manserv e sofreu uma queda do pri-

meiro patamar do reator da unidade 11 

da Fafen-PR, uma altura aproximada de 

9 metros, durante a manutenção do e-

quipamento. 

 

 

 

João Pessoa (PB) recebe em novembro o Seminário 

segurança e saúde no trabalho na indústria da construção 

     A primeira aconteceu em frente à Fa-

fen-PR e reuniu centenas de trabalha-

dores das diversas categorias que atu-

am na área industrial. A segunda ocor-

reu na Refinaria Presidente Getúlio Var-

gas (Repar), com ato e atraso no expe-

diente da refinaria. 
 

 
 

     Para o presidente do Sindicato dos 

Petroleiros do Paraná e Santa Catarina 

(Sindipetro PR e SC), Mário Dal Zot, o 

acidente é consequência da política pre- 

PETITIVIDADE E RESPONSABILIDADE 

SOCIAL com Carlos Alberto Castor de 

Pontes - Engenheiro de segurança do 

trabalho, auditor fiscal do trabalho da 

SRTE-PB, membro do CPR-PB; Ugo 

Marques - Engenheiro civil da Delta En-

genharia (PB); Maria Bernadete Fernan-

des Vieira - Doutora em Engenharia de 

Produção, professora da UFPB, membro 

do CPR-PB; 

     18:30 Espaço para apresentação dos 

trabalhos encaminhados pelo público; 

     19:00 Palestra 

     CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DOS 

ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONA-

DAS AO TRABALHO com André Macha-

do Cavalcanti - Juiz do trabalho e Gestor 

do Programa Trabalho Seguro no Esta-

do da Paraíba 

      20:00 Encerramento 

     INSCRIÇÕES: informar nome com-

pleto, empresa, função, telefone e e-mail 

INFORMAÇÕES: (81) 3427-4566 / 

3427-4775 

     - Levar 1kg de alimento para doação 

a entidades filantrópicas. 
N 

cária de segurança do Sistema Petro-

bras. “Em vez de investir em treinamen-

to e capacitação, a empresa prioriza os 

procedimentos. Isso serve claramente 

para tirar responsabilidades dos gesto-

res e da companhia e jogar a culpa do 

acidente na vítima”, afirmou. “Para a 

empresa é só mais um número; para 

nós é a perda de um companheiro. En-

quanto os verdadeiros responsáveis não 

responderem cível e criminalmente por 

seus atos, os acidentes continuarão a 

fazer parte da rotina da Petrobras”, 

completou. 

     O diretor do Sindicato dos Trabalha-

dores na Indústria Petroquímica do Pa-

raná (Sindiquímica-PR) e secretário de 

Saúde e Segurança da Federação Única 

dos Petroleiros (FUP), Gerson Luiz Cas-

tellano, criticou os danos causados pela 

terceirização, uma vez que a vítima esta-

va há muitos anos lotada na Fafen-PR 

como terceiro, sem nenhum amparo de 

segurança. Para ele, a produtividade foi 

colocada acima da vida, tirando, de mais 

um trabalhador, o direito de viver. 

     “O dia a dia dentro da Fafen-PR é de 

tensão, pois os trabalhadores são pres-

sionados o tempo todo. Para os tercei-

rizados, o problema é ainda mais greve, 

pois sofrem com mais assédio moral e 

menos condições de segurança para re-

alização das suas atividades. É uma po-

lítica de punição, ao invés de soluções, 

onde inclusive recentemente um traba-

lhador sofreu um acidente e ainda foi 

advertido pela gerência”, contou. 

     Por mais contraditório que seja, o 

gerente da Fafen-PR deixou o cargo re-

centemente para assumir a Política de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

(SMS) da Petrobrás. “A gente fica as-

sustado, porque é esse gerente que está 

à frente das políticas de segurança da 

empresa. A vida é muito preciosa para 

que alguns gestores brinquem com ela”, 

afirma Castellano. 

     Ademir tinha apenas 39 anos e dei-

xou a esposa, Kelly Parnha, a filha Pa-

mela Lara de Barga (20) e o filho Vitor 

Hugo de Barga (8). Uma família inteira 

arrasada pela irresponsabilidade da Pe-

trobras. 
N 

 

 

 

Morte de terceirizado na Fafen-PR gera protestos 

contra insegurança na Petrobras 
Ademir de Barga, de 39 anos, faleceu após sofrer uma queda a uma altura de 9 metros, quando trabalhava na manutenção 

Desemprego vai a 11,8% e país tem 12 

milhões de desocupados 

     A taxa de desocupação cresceu 0,5 ponto percentual ao passar de 11,3% para 

11,8%, entre o trimestre encerrado em junho (abril, maio e junho) e o encerrado 

em setembro (julho, agosto e setembro) deste ano. Com o resultado, a população 

desempregada atingiu em setembro 12 milhões de pessoas, um crescimento de 

3,8% em relação ao trimestre encerrado em junho – o equivalente a mais 437 mil 

pessoas desocupadas. 

     Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, divul-

gada hoje (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os núme-

ros do trimestre encerrado em setembro indicam, em contrapartida, uma ligeira 

melhora no salário real pago ao trabalhador. N 

http://www.norminha.net.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
https://www.brasildefato.com.br/2016/10/14/brasil-e-o-quarto-pais-em-jornalistas-mortos-durante-exercicio-da-profissao/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://www.brasildefato.com.br/2016/10/18/morte-de-terceirizado-na-fafen-pr-gera-protestos-contra-inseguranca-na-petrobras/
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Seminário debaterá Segurança e Saúde 

Ocupacional do Trabalho em novembro 
Evento ocorrerá acontece no dia 24 de novembro de 2016, no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre (RS) durante a realização 

do AVISULAT 2016 (V Congresso e Feira Brasil Sul de Avicultura, Suinocultura e Laticínios) 

vembro, no valor de R$ 100,00 para es-

tudantes e R$ 300,00 para congressis-

tas pelo link: 
www.avisulat.com.br/inscricoes.php?id=7 

  

     Sobre o V AVISULAT 

     (www.avisulat.com.br)  

     O AVISULAT 2016 é promovido pela 

Associação Gaúcha de Avicultura – As-

gav; Sindicato das Indústrias de Produ-

tos Suínos do Estado do RS – SIPS e 

Sindicato da Indústria de Laticínios e 

Produtos Derivados do Estado do RS – 

Sindilat, em parceria com a FIERGS. Na 

última edição, em 2014, contou com 

um público de 5 mil pessoas por dia, 

US$ 18 milhões em expectativa de ne-

gócios, compradores de 7 países e 114 

reuniões no Encontro Internacional de 

negócios. 
 

COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E AJUDE 

NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA 

https://www.magazinevoce.com.br/magazi

nemegazinenorminha/  

 
 

     SERVIÇO  

     O que: V Congresso e Feira Brasil Sul 

de Avicultura, Suinocultura e Laticínios 

– AVISULAT 2016  

     Quando: 22 a 24 de novembro de 

2016  

     Onde: Centro de Eventos FIERGS 

(Av: Assis Brasil, 8787) – Porto 

Alegre/RS  

     Inscrições: 
www.avisulat.com.br/inscricoes.php?id=7   
     Programação: 
www.avisulat.com.br/programacao.php 

N 
 

O STF E OS 

DIREITOS 

TRABALHISTAS 
  

     O STF (Supremo Tribunal Federal), 

através do Ministro Gilmar Mendes, 

suspendeu a aplicação da Súmula 227 

do TST (Tribunal Superior do Trabalho), 

que garante a ultratividade da norma co-

letiva, ou seja, enquanto não for firmado 

um novo acordo, prevalecem as con-

quistas anteriores. Suspender esse me-

canismo é um incentivo aos emprega-

dores em não negociar, ou forçar nego-

ciações com redução de direitos e con-

quistas. 

     Por outro lado, são notórias as inves-

tidas do STF no esvaziamento da justiça 

do trabalho. E isso vale uma reflexão! 

     Mas essa decisão não pode ser ava-

liada isoladamente, ou seja, devemos 

refletir sobre: 

     1 – O STF já deu repercussão geral 

para suspender a sumula 331 do TST, o 

que limita a terceirização nas atividades 

meio, proibindo a terceirização nas ativi-

dades fim. Sendo assim, ao eliminar a 

sumula do TST, sem haver uma legisla-

ção, tal procedimento libera geral a ter-

ceirização em qualquer atividade. 

     2 – Recentemente o STF já havia de-

cidido que o negociado prevalece sobre 

o legislado. Isso, aparentemente pode 

ser bom, pois, inspira-se a negociação 

ampla e permanente. Mas vamos com-

binar isso com terceirização geral, que 

implica na desregulamentação total da 

organização sindical, e com a suspen-

são da sumula 227 do TST, que trata ul-

tratividade. Com ela, a negação da nego-

ciação passa a ser uma arma poderosa 

do setor empresarial para reduzir con-

quistas construídas e conquistadas nas 

negociações coletivas com muita luta! 

     E claro, não podemos nos esquecer 

dos interditos proibitórios nas greves, 

que restringe o direito, as dispensas de 

dirigentes sindicais, a falta de legislação 

que pune praticas antissindicais, e da in-

terferência do MPT e TST no sistema de 

custeio sindical. 
 

 
 

     3 – Mas antes que se pergunte, e se 

não houver negociação? Poderemos 

instaurar o dissídio coletivo na justiça 

do trabalho? Bem, não é tão simples 

assim! A Constituição determina o cha-

mado “comum acordo”, ou seja, o dis-

sídio só poderia ser proposto se empre-

gadores e/ou sindicatos patronais con-

cordassem com esse procedimento. 

     Devemos estar em alerta total! Além 

do governo e do parlamento, as amea-

ças aos direitos trabalhistas também es-

tão vindo do Judiciário! 
 

 
 

Sergio Luiz Leite, Serginho – Presidente 

da FEQUIMFAR e 1º Secretário da Força 

Sindical 
N 

Diálogo de segurança na FIMAP em Birigui (SP) 
 

 
 

     O SESMT da FIMAP Gabinetes de Birigui (SP), coordenado pelo Técnico de Segurança Altamir Clementino, realizada quinze-

nalmente o Diálogo de Segurança, oportunidade em que todos os empregados da empresa se reúnem para debaterem assuntos 

relacionados à prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, bem como avaliar o programa em desenvolvimento 

voltado para a SST. 

     Segundo Altamir, anualmente vários programas e ações voltados à segurança do trabalho em benefício do bem estar dos 

empregados e uma produção de qualidade são desenvolvidos sob seu comando, envolvendo todos os setores, e que esse diá-

logo realizado quinzenalmente serve de monitoramento das ações, bem como uma injeção de motivações no empenho de to-

dos. 

     Com o apoio incondicional da direção da FIMAP, os resultados estão sendo colhidos positivamente. N 

 

     Durante o V Congresso e Feira Bra-

sil Sul de Avicultura, Suinocultura e La-

ticínios – AVISULAT - que acontece nos 

dias 22, 23 e 24 de novembro de 2016, 

no Centro de Eventos FIERGS, em Porto 

Alegre, acontecerá o V Seminário SES-

MT – Segurança e Saúde Ocupacional 

do Trabalho, no dia 24 de novembro, 

das 8h45 ás 13h. Temas como as Nor-

mas Regulamentadoras; causas e ações 

trabalhistas; ergonomia e os desafios 

da indústria frigorífica estarão em pau-

ta.  

     As palestras começam às 09h, com 

a temática “Gestão dos afastamentos: 

impactos na produtividade”, ministrada 

pelo Dr. Enrico Barth, Médico do Traba-

lho do SESI-RS. Às 9h30 é a vez da fala 

“Detecção fixa de Amônia”, com Cleber 

Rocha, gerente de vendas da Honeywell 

Safety. Após, às 10h, os participantes 

terão um Milk Break e o painel “Os a-

vanços e desafios das Indústrias Frigo-

ríficas nas adequações laborais”. 

     Às 10h50 será a vez do painel “Desa-

fios e condições para o atendimento as 

normas regulamentadoras – Aspectos 

legais”, que terá como painelista o Dire-

tor Executivo do SINDICARNES-SC, Ri-

cardo Gouvêa. O painel seguinte abor-

dará o tema “Avanços Técnicos e estru-

turais na indústria”, com Moacir Ceri-

gueli, da Cerigueli Consultoria. Às 11h 

20 começa o painel “Visão do Judiciário 

em relação às causas e ações traba-

lhistas, envolvendo a indústria de pro-

dução de carnes”, com a painelista Dra. 

Tânia Regina Silva Reckziegel, Desem-

bargadora do Trabalho – TRT – 4ª Re-

gião e Dr. Marcelo José Ferlin D’Ambro-

so, Desembargador Federal do Trabalho 

– TRT  4ª Região, com  coordenação de 

Alfeu Muratt, da Franco Azevedo e Um-

ratt Advocacia Empresarial. 
 

 
 

     Após uma rodada de perguntas a-

contece a última atividade matinal, com 

a palestra “Software de Ergonomia gEN 

(Gestor de Energia) eSocial”, com o pa-

lestrante Thalles Gregory V.C de Oli-

veira, Diretor de Projetos, Processos e 

Métodos / Ergonomista / SERTA – Solu-

ções em Ergonomia e Reestruturação 

do Trabalho. 
 

 
Produção brasileira de carne de frango 

superou a chinesa no ano passado 
 

     As inscrições para o AVISULAT 

2016 podem ser feitas até o dia 4 de no-  

 

 
 

O Centro de eventos FIERGS fica na Avenida Assis Brasil 8787 Porto Alegre/RS 

RBSO disponibiliza 

coletânea de 

edições completas e 

exposição de fotos 

Coletânea de Edições Completas 
 

Por ACS/ RBSO 
 

     A equipe da Revista Brasileira de 

Saúde Ocupacional tem o prazer de tor-

nar disponível ao público todas as edi-

ções da RBSO, em formato integral, 

desde seu lançamento em 1973. 
 

COMPRE PRODUTOS NATURA E AJUDE 

NA SUSTENTABILIDADE DE NORMINHA 

http://rede.natura.net/espaco/norminhanet  
 

     Ao ter a sua disposição a coleção 

completa da revista online, a comunida-

de profissional e acadêmica, atuante no 

campo da Saúde do Trabalhador (ST), 

tem acesso não apenas à história da 

revista, mas também, à parte da história 

da Fundacentro e do próprio movimen-

to pela ST. 

     A leitura dos números materializa o 

enorme esforço dos diversos atores e 

autores que permitiu o desenvolvimen-

to de grande riqueza de ideias, concei-

tos e métodos, assim como mostra a 

abertura progressiva em suas páginas 

para variedade de disciplinas ampliando 

o escopo do que era produzido pelas 

disciplinas típicas da Saúde Ocupacio-

nal. 

     Importante destacar que a importân-

cia desse legado reside, sobretudo, no 

desenvolvimento de conceitos mais 

amplos e mais justos, que explicam as 

relações entre trabalho e saúde, que pu-

deram ser apropriados pelos agentes 

públicos, pela comunidade profissional 

e pelos movimentos de trabalhadoras e 

trabalhadores em defesa de sua saúde. 

     Duas pessoas merecem ser lembra-

das por sua contribuição a este projeto, 

sem a qual não teríamos acesso à cole-

ção online da RBSO. São elas: Elisabete 

Rossi, que conduziu o processo de digi-

talização dos números e Cristina do A-

maral, que coordenou a organização e 

disponibilização dos números na pági-

na atual. Nossos sinceros agradecimen-

tos. 
 

 
Conversa com o Leitor da RBSO 

realizado em 21/10/2008 na Faculdade 

de Saúde Pública em São Paulo – SP 

 

Exposição de fotos 
     Um dos principais objetivos da RB-

SO é incrementar o debate técnico-ci-

entífico entre pesquisadores, educado-

res, legisladores e profissionais do 

campo ST. Nesse sentido busca-se a-

gregar conteúdos atuais e diversifica-

dos na composição de cada número pu-

blicado, trazendo também, sempre que 

oportuno, contribuições sistematizadas 

em temas específicos. 

COMPRE EM NOSSO MEGAZINE E 

AJUDE NA SUSTENTABILIDADE DE 

NORMINHA 

https://www.magazinevoce.com.br/ma

gazinemegazinenorminha/  

     Com a finalidade de facilitar esses 

debates, foi adotado em 2007 pela Re-

vista, como forma de difusão científica, 

eventos de lançamentos de suas edi-

ções temáticas que se constitui na a-

presentação de artigos publicados e na 

sua discussão entre autores e leitores 

que registramos e disponibilizamos 

neste link. N 
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