
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Reunião 

internacional sobre 

gerenciamento de 

substâncias 

químicas tem 

participação da 

Fundacentro 
 

Por ACS/C.R. 
 

     A Fundacentro participou da 1ª Reunião 

do Processo Interseccional do Saicm (Siste-

ma Estratégico para o Gerenciamento Inter-

nacional de Substâncias Químicas ), entre os 

dias 7 e 9 de fevereiro, em Brasília/DF. O ob-

jetivo foi discutir a gestão de substâncias 

químicas a partir de 2020, já que até esse ano 

as ações foram definidas pelo Saicm. 

     “Discutimos basicamente como envolver 

mais a sociedade, aprimorando o que for 

desenvolvido até 2020, visando melhorar a 

gestão de substâncias químicas, dentro do 

conceito de sustentabilidade”, relata o enge-

nheiro da Fundacentro, Fernando Sobrinho. 

     O objetivo do Saicm é que todos os países 

possuam sistema de gestão de substâncias 

que impliquem em riscos mínimos para a po-

pulação e para o meio ambiente. 

     Leia mais clicando AQUI. 
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Norminha 
 

DESDE 18/AGOSTO/2009 

Natal terá curso de 

capacitação em 

operador de 

parque eólico 
 

 
 

Evento será Av. Deodoro da Fonseca, 444 – 

Cidade Alta – Natal (RN), em frente ao Nordestão 

da Deodoro na Word Station 
 

               O objetivo do curso é de proporcio-

nar aos participantes o conhecimento básico 

das atividades de um parque eólico, seus 

principais componentes e funcionamento de 

um aerogerador, permitindo entender as roti-

nas de manutenção e operação. 

     Voltado para profissionais que estejam 

buscando conhecimento no setor, tais como 

técnicos, engenheiros, empresários, investi-

dores e estudantes das mais diversas áreas 

de interesse, que desejam atuar diretamente 

no segmento de energia renováveis. 

     O instrutor será Camilo Gustavo Alves - 

Engenheiro Mecânico e Especialista em En-

genharia Elétrica com Ênfase em Sistemas de 

Automação, Mestrando em Engenharia Me-

cânica e Pós-Graduando em Energias Reno-

váveis, possui experiência profissional na á-

rea de Gestão de Projetos e Experiência do-

cente em instituições de ensino técnico e su-

perior (IFRN, UFRN, UNP e CTGÁS-ER/ 

SENAI). 

     4 e 5 de março de 2017 na Av. Deodoro 

da Fonseca, 444 – Cidade Alta, em frente ao 

Nordestão da Deodoro na Word Station. 

Natal (RN). Informações: (84) 4141-5020 ou 

(84) 99651-2222 (WhatSapp). 

 

 

 

 

Veja algumas 

apresentações do 

Professor Azevedo 
Apresentação de Norminha: 

https://www.youtube.com/watch?v=XT1eKPI

Bcpk&feature=youtu.be 
 

 
 

Curso eSocial: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xq0KLkh

dvFg&feature=youtu.be 
 

 
 

Veja o calendário de pagamentos l FGTS l 

Contas inativas l Caixa divulga calendário 

para saque FGTS: 

https://www.youtube.com/watch?v=CpD_92

61nmA&feature=youtu.be 

Curso em Araçatuba: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVGj2n1

C_80 

Curso Auditor eSocial: 

http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-

interno-esocial-

araçatuba?tracking=5878b44f50060 

N 

 

 

               A Fundacentro acaba de lançar uma 

publicação sobre uma pesquisa inédita que 

trata das condições de segurança e saúde 

dos pescadores artesanais do Pará, segundo 

maior produtor de pescado do país, onde 

predomina a atividade pesqueira artesanal. O 

estado também reúne o maior contingente de 

trabalhadores envolvidos nesse segmento e-

conômico, o que permite estender a reflexão 

para a realidade da categoria em âmbito naci-

onal, apesar das diferenças e peculiaridades 

regionais. 
 

 
 

     Estima-se que a pesca artesanal responde 

por mais da metade do abastecimento do 

pescado no mercado interno. No entanto, di-

ferente da pesca industrial, que utiliza gran-

des embarcações bem equipadas, a artesanal 

ainda é muito rudimentar, expondo os pesca-

dores a diversos riscos. 

     Para conhecer a realidade desses profis-

sionais das águas, os pesquisadores foram a 

campo: visitaram colônias de pescadores, lo-

cais de pesca e colheram depoimentos dos 

trabalhadores. 

     Em entrevista ao podcast Podprevenir 

desta  semana,  a  coordenadora  do  projeto, 
Laura Soares, da Fundacentro do Pará, lem-

bra que os acidentes de trabalho mais co-

muns relatados pelos pescadores são as fer-

radas de arraias e de diversos tipos de bagre; 

ocorrências com instrumentos de trabalho, 

como anzóis e linhas, além de quedas no in-

terior da embarcação e na água. 

     Laura lembra que a visão que os pesca-

dores têm dos riscos na atividade chamou a 

atenção dos pesquisadores: os perigos são 

vistos como algo natural que faz parte da ro- 
tina de trabalho. “Pensar assim implica em 

não questionar as condições em que eles e-

xecutam os procedimentos, portanto, é prati- 

camente inexistente qualquer discussão so-

bre as medidas adequadas de prevenção e 

uso de EPIs, por exemplo”, explica a especi-

alista. 

     A precariedade das condições da pesca 

artesanal causa ainda problemas de saúde, 

como reumatismos, lombalgias, cataratas 

pela exposição intensa ao sol e doenças res-

piratórias. Eles também são vítimas de uma 

prática muito comum na região: a pirataria, 

com roubo  de embarcações, de equipamen- 

 

tos e até mortes, segundo relato dos pesca-

dores. 

     O resultado do estudo será debatido em 

seminários promovidos nas comunidades de 

pescadores, envolvendo também pesquisa-

dores de outras instituições. A publicação 

está disponível no portal da Fundacentro e 

também na página Pesquisas no site do 

Podprevenir. Para ouvir a entrevista com-

pleta acesse www.podprevenir.com.br, tam-

bém na versão mobile. 

Os Trabalhadores do Brasil estão vivendo um 

momento único, de incertezas, desconfiança e 

verdadeira miséria, causado pela série de 

desacertos em nosso País, marcados pelo 

desemprego, inflação, corrupção devastadora, 

crises políticas sucessivas, e agora, pelas 

reformas que poderão usurpar direitos já 

conquistados 
 

              São muitos os problemas e seus re-

flexos negativos, que mutilam nosso desen-

volvimento e a nossa dignidade de Ser Hu-

mano, a exemplo da carga excessiva de im-

postos – sem um retorno devido, dos juros 

altos praticados que privilegiam o capital, da 

calamidade da saúde e dos medicamentos, 

do rombo da previdência, da precariedade 

nos transportes, da falta de uma política sus-

tentável para a habitação, do desastre irrecu-

perável causado pela falta de saneamento 

básico, do descontrole ambiental, do desca-

so com relação à saúde do trabalhador, entre 

tantos outros desmandos. 

     E, se não bastasse toda essa calamidade, 

governo e empresários tentam, agora, jogar 

no lixo nossos direitos e conquistas, conse-

guidos com muita luta e sacrifício ao longo 

da história, e, de forma degradante, querem 

retirar  e reduzir  esses  direitos,  amparados 

pelas “reformas” trabalhista e previdenciária, 

formuladas “a toque de caixa”, com reflexos 

desastrosos jamais vistos. 

     O SINTESP, Sindicato que representa os 

Técnicos de Segurança do Trabalho no Esta-

do de São Paulo, não pode ficar calado diante 

desta sorte de atos e imposições, voltados a 

desmantelar nossos direitos. Nosso Sindica-

to sempre foi a favor do diálogo, das nego-

ciações, da busca de soluções, mas, não po-

de silenciar sua voz perante esta banalização 

total e esse retrocesso doentio que tentam 

imputar aos trabalhadores. 

     Não podemos nos calar diante desse ím-

peto desenfreado de patrões e governo, para 

impor sacrifícios unilaterais e colocar sobre 

os ombros do trabalhadores brasileiros a 

responsabilidade de arcar - mais uma vez - 

com uma conta indevida, e bancar isolada-

mente o peso de uma imparcial reforma da 

previdência. 

      Não podemos nos calar e assistir – de 

mesmo modo – as manobras para que a re-

forma trabalhista flexibilize direitos já con-

quistados em nome de uma “modernização 

da CLT”, onde somente um lado irá perder: 

os trabalhadores. 

     O Brasil tem que ser reconstruído com sa- 

bedoria e competência, com justiça e digni-

dade, com ética e responsabilidade. Chega 

de desordens e violações de direitos. Abaixo 

a corrupção e a cobiça, que desmantelaram 

um projeto de vida de milhares de cidadãos 

brasileiros! Chega de roubo e corrupção, que 

privaram milhares de pessoas de seus leitos 

hospitalares, ceifando suas vidas. 

     Vamos lutar pelo verdadeiro trabalho de-

cente, pela sustentabilidade, pela esperança 

e fé em um País – grande e digno – que um 

dia irá extirpar todos os desmandos, desi-

gualdades e injustiças sociais. 

     Viva o Brasil, viva os Trabalhadores, viva 

os Técnicos de Segurança do Trabalho. 
 

 
 

Marcos Antonio de Almeida Ribeiro 

Presidente do SINTESP 

 

Ética, competência, dignidade e 

compromisso com a categoria 

 

 

 

 

 

Alterada a NR-28 

 

               A PORTARIA MTb Nº 167, DE 20 DE 

FEVEREIRO DE 2017 do Ministério do Traba-

lho, publicada no Diário Oficial (21/02/2017), 

alterou o Anexo II da Norma Regulamentadora 

n.º 28 - Fiscalização e Penalidades, para in-

cluir os seguintes códigos de ementas: 

     - Anexo 2 (Exposição Ocupacional ao 

Benzeno em Postos Revendedores de Com-

bustíveis - PRC) da Norma Regulamentadora 

n.º 09 (Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais - PPRA); 

     - Norma Regulamentadora n.º 12 (Segu-

rança no Trabalho em Máquinas e Equipa-

mentos); 

     - Norma Regulamentadora n.º 34 (Con-

dições e Meio Ambiente de Trabalho na In-

dústria da Construção e Reparação Naval); e 

     - Norma Regulamentadora n.º 35 (Traba-

lho em Altura). 
 

 
 

      Vale lembrar que a NR 28 é de uso ex-

clusivo da Auditoria Fiscal do Trabalho, e re-

gulamenta as penalidades aplicadas em caso 

de infrações aos preceitos legais e/ou regu-

lamentares sobre Segurança e Saúde do Tra-

balho, inclusive quanto ao enquadramento na 

gradação das multas aplicadas pelo Ministé-

rio do Trabalho. 
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COMPARTILHAMOS: 

Segurança e Saúde Ocupacional 

Meio Ambiente 

Gestões Integradas 

Bem estar aos trabalhadores 

contato@norminha.net.br 

publicidade@norminha.net.br 

assinatura@norminha.net.br 

               

Fundacentro divulga pesquisa inédita sobre o trabalho 

dos pescadores artesanais do Pará 

ARAÇATUBA VAI RECEBER CURSO COMPLETO DA NR-12. CLIQUE E SAIBA MAIS 

Não às reformas que retiram e reduzem 

direitos dos trabalhadores 
 

 

http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2017/2/fundacentro-participa-de-reuniao-internacional-sobre-gerenciamento-de-substancias-quimicas
http://www.norminha.net.br/
https://www.youtube.com/watch?v=XT1eKPIBcpk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XT1eKPIBcpk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xq0KLkhdvFg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xq0KLkhdvFg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CpD_9261nmA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CpD_9261nmA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DVGj2n1C_80
https://www.youtube.com/watch?v=DVGj2n1C_80
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.goobrasil.com.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.podprevenir.com.br/
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programao_CursoPericia_3.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/RosinaldoNovembro2014_Arquivo.pdf
http://www.trabalho.gov.br/
http://www.norminha.net.br/
http://www.fundacentro.gov.br/
http://www.norminha.net.br/Normas/normas.asp
http://www.inmetro.gov.br/
http://www.norminha.net.br/Norminha/norminhas.asp
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/arquivos.asp
http://www.ilo.org/brasilia/lang--pt/index.htm
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
https://www.facebook.com/norminhanet
http://www.anamt.org.br/site/
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.abho.org.br/
https://www.google.com.br/?gws_rd=ssl
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CursoNR-12_40Horas_ProgramaApresentao.pdf
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SINTESP solicita à Fundacentro 

capacitação técnica e qualificação 

 
 

Entidade foi destacada como “Casa do Saber” 
 

Por ACS/ A. R. 
 

               O Presidente do Sindicato dos Téc-

nicos de Segurança do Trabalho no Estado 

de São Paulo (SINTESP), Marcos Antonio Al-

meida Ribeiro (o Marquinhos) esteve no 

último dia 15 de fevereiro na Fundacentro, 

para solicitar capacitação técnica e melhor 

qualificação aos profissionais da área. 
  

 
 

     Acompanhado de Cosmo Palásio, Técni-

co de Segurança do Trabalho, os represen-

tantes foram recebidos pelo Presidente da 

entidade, Paulo Arsego e o Assessor da Pre-

sidência, Maradona. 

     Para Marquinhos, a contribuição da Fun-

dacentro é imprescindível para colocar no 

mercado de trabalho profissionais bem for-

mados, já que os cursos oferecidos não pre-

param adequadamente os profissionais Téc-

nicos de Segurança do Trabalho. 

     Atualmente, o SINTESP coordena 396 es-

colas de Técnicos de Segurança do Trabalho, 

chegando a formar anualmente, mais de 3 mil 

alunos. “Profissionais com má formação ge-

ram aumento dos acidentes de trabalho e 

quando falamos da Fundacentro o peso é 

muito forte no que se refere à capacitação de 

profissionais”, pontuou o Presidente do Sin-

dicato. 

     O projeto, de acordo com a proposta apre-

sentada pelo  SINTESP incluiria o desenvol- 

Em reunião com sindicalistas, 

ministro Ronaldo Nogueira defende 

unicidade sindical 
 

 
 

Entidades relataram formação de mais de um sindicato para representar mesma base 

de trabalhadores 

               A unicidade sindical foi defendida 

pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Noguei-

ra, em reunião com a União Geral dos Traba-

lhadores  (UGT) e sindicalistas ligados ao 

comércio nesta terça-feira (21/02). O minis-

tro afirmou que a unicidade evita a criação de 

mais de um sindicato para representar uma 

mesma categoria e afasta do meio pessoas 

que não representam os trabalhadores. 

     O ministro disse que a Constituição já 

prevê o modelo de representação sindical 

única em contraposição ao modelo orgânico, 

de sindicatos por estabelecimentos. Segun-

do o ministro, a pasta avalia a elaboração de 

uma nova tabela de categorias, que estabele-

ce grupos de trabalhadores e suas represen-

tações. A medida poderia reduzir até 95% 

dos conflitos nas bases sindicais, de acordo 

com Secretaria de Relações do Trabalho. 

vimento de uma linguagem prática dirigida 

aos trabalhadores, além de módulos que a-

presentariam os temas voltados para a NR-

12, proteção respiratória, conceitos básicos 

de química e doenças ocupacionais. 

     De acordo com Cosmo que atua na área, 

uma das grandes preocupações é a ausência 

de conhecimento por parte dos profissionais 

da área sobre as doenças ocupacionais. “Os 

técnicos estão em todos os lugares e nada 

melhor que aprimorar o nível de formação na 

“Casa do Saber”, pontuou Palásio. 
 

 
 

     O Presidente da Fundacentro assumiu o 

compromisso de definir junto com a Diretoria 

Técnica da instituição, a forma como será a-

plicada a qualificação. 

     Além disso, Arsego comentou sobre sua 

proposta de lançar para o Brasil, a Escola 

Permanente que irá incluir 1 hora mensal do 

tema SST nas escolas. A intenção é apresen-

tar a proposta ainda no mês de março ao Mi-

nistério da Educação. 
 

 
 

     Outro assunto debatido durante a reunião 

foi a data de 28 de abril, Dia Internacional em 

Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças 

do Trabalho. Maradona colocou que a data 

terá a participação das centrais sindicais e a 

Fundacentro, em evento a ser realizado na 

sede da entidade, em São Paulo. 

     Na reunião com o ministro, o presidente 

da UGT, Ricardo Patah, e sindicalistas pedi-

ram que o Ministério coíba a criação de sin-

dicatos que se sobrepõem à base de comer-

ciários em vários estados. Além disso, soli-

citou que o órgão aumente a fiscalização para 

coibir investidas de pessoas que querem fun-

dar entidades sindicais apenas para arreca-

dar recursos dos trabalhadores e do governo. 

     O ministro Ronaldo Nogueira lembrou 

que o Ministério tem sido criterioso na apro-

vação de novos sindicatos. Ele afirmou que, 

desde que assumiu o ministério, a pasta au-

torizou o funcionamento de 165 entidades. “E 

muitas vezes atendendo a decisão judicial”, 

disse. Atualmente, há mais de 16 mil sindi-

catos registrados no país. 

Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa - Fausto Carneiro 

Ministro do Trabalho 

e sindicalistas 

conversam sobre a 

Modernização 

Trabalhista 

               A jornada diária de trabalho, banco 

de horas, horas extras, remuneração, férias e 

fundo de garantia foram algumas das dúvidas 

respondidas pelo ministro do Trabalho, Ro-

naldo Nogueira, em Plenária Nacional da 

União Geral dos Trabalhadores (UGT), reali-

zada nesta segunda (20/02), em Brasília. 
 

 
 

Ronaldo Nogueira 
 

     As questões que mais geravam dúvidas 

sobre a modernização trabalhista foram es-

clarecidas pelo ministro, tranquilizando os 

cerca de 100 trabalhadores que participaram 

do encontro. Ele fez questão de reafirmar que 

o texto da modernização foi concebido em ci-

ma de três eixos: segurança jurídica, nenhu-

ma redução de direitos, ou seja, a ideia é 

consolidar os direitos trabalhistas e oportu-

nidade de trabalho para todos. 
 

 
 

     Ronaldo Nogueira reiterou a disposição 

em ouvir os trabalhadores e empresários e 

garantiu à plateia que todas as dúvidas serão 

esclarecidas, mostrando aos trabalhadores 

que a modernização só avança e não traz ne-

nhum prejuízo. “A nossa proposta foi forma-

da para consolidar direitos, e nenhum direito 

está sob ameaça. Estamos dando a oportu-

nidade para que o trabalhador escolha nas 

convenções coletivas a melhor forma de e-

xercer sua função no mercado. E com isso 

estamos potencializando a representativida-

de sindical”, disse. 

     O ministro avaliou o encontro como parte 

do aprimoramento da modernização, pois as 

dúvidas somem e a certeza que fica é de que 

o trabalhador e os empresários poderão 

construir uma relação de trabalho mais só-

lida, transparente e eficaz para o crescimento 

do país. 

 

Ministério do Trabalho 

Assessoria de Imprensa 

     O Relatório Anual de Atividades Poten-

cialmente Poluidoras e Utilizadoras de Re-

cursos Ambientais (RAPP), previsto na Lei 

6.938/81 (§ 1º, Art. 17-C), é um instrumento 

de coleta de informações de interesse am-

biental com objetivo de colaborar com os 

procedimentos de controle e fiscalização am-

biental, além de subsidiar ações de gestão 

ambiental. O seu preenchimento e entrega 

são obrigatórios para pessoas físicas e ju-

rídicas que exercem atividades sujeitas à co-

brança de Taxa de Controle e Fiscalização 

Ambiental - TCFA. 

     Para verificar quais atividades são passí-

veis de TCFA e, consequentemente, obriga-

das ao RAPP, acesse a tabela de atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de 

recursos ambientais do Cadastro Técnico 

Federal de Atividades Potencialmente Polui-

doras e Utilizadoras de Recursos Ambientais 

- CTF/APP. As atividades marcadas com 

“Sim” na coluna TCFA são também passíveis 

de RAPP. 

     O RAPP foi regulamentado pela IN Ibama 

06/2014, sendo composto por formulários 

eletrônicos, divididos por temas específicos. 

O número e tipos de formulários a serem 

preenchidos varia em função das atividades 

registradas no CTF/APP. 

     Para saber quais formulários devem ser 

preenchidos para cada atividade potencial-

mente poluidora desenvolvida, e quais dados 

são solicitados em cada formulário, acesse 

os anexos da IN Ibama 06/2014. 

     O período regular para preenchimento e 

entrega do RAPP é de 1º de fevereiro a 31 de 

março de cada ano. Os dados a serem preen-

chidos devem ser referentes ao exercício da 

atividade no período de 1° de janeiro a 31 de 

dezembro do ano anterior. 

     Para facilitar o preenchimento, encon-

tram-se disponíveis um Guia Geral sobre o 

RAPP e guias de preenchimento para cada 

formulário do relatório. 

     Para acessar o RAPP, acesse os Serviços 

do Ibama. Dentro do sistema, passe a seta do 

mouse no menu “Relatórios” submenu “Ati-

vidades - Lei 10.165/00”. 

 

 

 
 

Relatório de Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Ambientais (RAPP) 
 

     Guias de preenchimento dos formulários 

do RAPP: 

Guia Geral RAPP 

Guia Barragens 

Guia Certificados Ambientais 

Guia Comercialização Animais 

Guia Comercialização Prod Fauna Flora 

Guia Comercializaçãoo Prod Químicos 

Guia Efluentes Líquidos 

Guia Emissões Areas Descobertas 

Guia Emissões Pilhas Estocagem 

Guia Emissões Plantação Veg Nativa 

Guia Emissões Vias Despavimentadas 

Guia Exploração Madeira Lenha 

Subprodutos Florestais 

Guia Extração Tratamento Prod Minerais 

Guia Extrator Prod Florestais 

Guia Fabricante Mat Prima Florestal 

Guia Fontes Energeticas Poluentes 

Guia Importador Exportador Fauna Flora 

Guia Matéria Prima Insumos 

Guia Pescador Profissional 

Guia Pilhas Baterias Fab Nacional 

Guia Pilhas Baterias Importador 

Guia Pilhas Baterias Reciclador 

Guia Poluentes Atmosféricos 

Guia Produtos Reciclados 

Guia Produtos Subprodutos 

Guia Resíduos Sólidos Armazenador 

Guia Resíduos Sólidos Destinador 

Guia Resíduos Sólidos Gerador 

Guia Resíduos Sólidos Transportador 

Guia Silvicultura 

Guia Sisfauna Partes Produtos 

Guia Sisfauna Plantel Estimado 

Guia Sisfauna Plantel Exato 

Guia Tranp Prod Quim Perig Combust 

Guia Unidade Poluidora 

Guia Uso Patrimônio Genético e Introdução 

de Espécies 

 

Fonte: http://www.ibama.gov.br  

 

Uma ótima semana a todos e até a próxima! 

Patrícia Milla Gouvêa Dantas 
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http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_pescador_profissional_v3.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_pilhas_baterias_fab_nacional.pdf
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http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_produtos_subprodutos_v3.pdf
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http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_residuos_solidos_transportador.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_silvicultura_v3.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_sisfauna_partes_produtos.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_sisfauna_plantel_estimado.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_sisfauna_plantel_exato.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_transp_prod_perigosos_v3.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_emissoes_unidade_poluidora_v3.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_uso_patrimonio_genetico_v3.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/relatorios/atividades_poluidoras/ibama-guia_uso_patrimonio_genetico_v3.pdf
http://www.ibama.gov.br/
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Piracicaba incentiva criação de Polo 

de Cidades Inteligentes 

 

A iniciativa evidencia o potencial da 

Aglomeração Urbana de Piracicaba 
 

     A cidade de Piracicaba sediou, entre os 

dias 8 e 9 de fevereiro de 2017, a Mostra e 

Seminário Cidades Inteligentes 2017. O e-

vento, que aconteceu no Engenho Central, 

contou com programação dedicada a explicar 

o uso estratégico de infraestrutura e serviços 

de informação e comunicação para respon-

der às necessidades sociais e econômicas 

das cidades. Além disso, o encontro foi orga-

nizado para evidenciar o potencial da Aglo-

meração Urbana de Piracicaba (AUP) como 

polo disseminador do conceito e demonstrar 

formas de gestão para a sustentabilidade. Di-

ante da iniciativa, estiveram reunidos repre-

sentantes das 23 cidades que compõem o 

AUP, dos setores público e privado, bem co-

mo da sociedade organizada e especialistas 

de vários segmentos que envolvem deman-

das como mobilidade urbana, energia, resí-

duos sólidos, saneamento e segurança.  

     Ao reunir as partes mais interessadas no 

tema foi possível trazer exemplos práticos da 

tendência global e de que formas o enga-

jamento da sociedade, empresas e governos 

pode melhorar a qualidade de vida e o avanço 

do desenvolvimento social, econômico, cul-

tural e político. Na definição do organizador 

do evento, Luigi Longo, “os temas macro su-

geridos no seminário foram, sobretudo, para 

transformar a região em polo de cidades inte-

ligentes, atraindo indústrias, tecnologias, pa-

tentes, geração de emprego, e geração de ri-

queza efetiva para os municípios que com-

põem a AUP”. O prefeito anfitrião, Barjas Ne-

gri, apresentou as diferentes vertentes que 

destacam a região como indutora do sistema 

e ressaltou a importância de que as admi-

nistrações públicas tomem a dianteira para 

aproveitar os recursos já existentes e se tor-

nem muito mais eficientes. Na concepção do 

prefeito, “os municípios têm que se planejar 

para fazer essa lição de casa e, assim, atrair 

novos investimentos”. 
 

 

O evento reuniu as partes mais interessadas 

no tema 
 

     As discussões contaram com especialis-

tas que estão à frente das principais temá-

ticas, como Vitor Amuri, presidente do Insti-

tuto Smart City; além do diretor-presidente 

da Emplasa, José Luiz Pedretti; e de Sérgio 

Costa, diretor da Invest SP; empresas ligadas 

ao Governo do Estado de São Paulo e que 

são fundamentais nas questões de planeja-

mento. Como representante do meio político, 

compareceu o deputado estadual Roberto 

Morais, que falou sobre o projeto de lei para 

a criação do Fundo Desenvolvimento Regio-

nal, para financiamentos de obras de inte- 
resse dos municípios, e outro, que já está 

tramitando  na Assembleia  Legislativa,  para 

transformar o Aglomerado em Região Metro-

politana de Piracicaba, de modo a atrair ainda 

mais benefícios. 

     Personalidade de destaque entre os pa-

lestrantes esteve o Senador ítalo-brasileiro 

Fausto Longo, que atua como intermediador 

entre os interesses dos dois países, e acres-

centou sua experiência tendo visitado luga-

res que já desenvolvem o sistema. Longo e-

xemplificou que “os italianos não enxergam 

o Brasil ou a América do Sul como mais um 

país, mas como uma grande oportunidade. 

Existe um grande mercado para atrair em-

presas internacionais, mas é preciso ter a ou-

sadia de criar os mecanismos”.  
 

 

Senador ítalo brasileiro Fausto Longo e um 

grande incentivador da iniciativa 
 

     Longo ressaltou, ainda, que Piracicaba é 

protagonista neste modelo, tendo tido expe-

riências bem-sucedidas nas áreas de sanea-

mento e destinação de resíduos e ganha 

muito em realizar este seminário, no sentido 

de tentar agregar conhecimento com os mu-

nicípios integrantes do Aglomerado Urbano. 

“Quando você propõe incorporar novas tec-

nologias para facilitar a vida do cidadão e 

baratear o custo da gestão pública, já é ex-

tremamente importante”, avalia. 

     Fausto Longo destaca que essa iniciativa 

da cidade em atrair as outras prefeituras para 

tentar criar essa visão de que podemos ser 

uma região forte se trabalhada de forma co-

ordenada, é positiva. “Principalmente para os 

consórcios internacionais, que para atender 

uma ou outra cidade, o tamanho pode não ser 

atrativo do ponto de vista financeiro. Mas 

quando se tem um conjunto de cidades que 

soma 1,4 milhão de habitantes, podem pas- 

sar a ser, em termos de dimensão econô-

mica, bastante atraente”, salienta. 
 

 

O seminário foi dividido em painéis com 

debates 
 

     O seminário foi dividido em painéis com 

debates, incluindo temas como, por exem-

plo, a eficiência energética dos municípios e 

de como otimizar recursos mantendo a qua-

lidade da iluminação pública. Em paralelo a-

conteceu uma mostra com estandes dos pa-

trocinadores do evento, empresas que cola-

boram com tecnologia, produtos e outras for-

mas de tornar administração pública mais 

eficiente e produtiva. 

 O AUP como referência nacional 

     A região que compõe o Aglomerado Ur-

bano de Piracicaba também está preparando 

o Plano de Desenvolvimento Urbano Integra-

do, e a realização do seminário se tornou 

oportunidade para identificar os pontos po-

sitivos e os setores em que ainda é preciso 

avançar para melhorar a qualidade de vida e 

promover o progresso regional. O estudo vai 

servir de base para a elaboração de uma lei 

estadual para determinar diretrizes a serem 

seguidas pelas cidades, beneficiando inclu-

sive a outros municípios que se inspirarem 

nas experiências.   

     A Aglomeração Urbana de Piracicaba foi 

criada em 2012 e é formada por 23 muni-

cípios: Águas de São Pedro, Analândia, Ara-

ras, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordei-

rópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna, 

Iracemápolis, Laranjal Paulista, Leme, Li-

meira, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio 

Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Ger-

trudes, Santa Maria da Serra e São Pedro. O 

polo regional de desenvolvimento se destaca 

por seu desempenho industrial e agrícola, 

situado em uma das regiões mais indus-

trializadas e produtivas do Estado de São 

Paulo. A AUP está entre as quatro regiões 

mais rentáveis do Estado, com empresas na-

cionais e multinacionais, e concentra os se-

tores sucroalcooleiro e metal-mecânico, ali-

mentação, bens de capital, cerâmica, agroin-

dústria, metalurgia, entre outros. A localiza-

ção é outro ponto positivo por integrar a ma-

lha rodoviária estadual, o que favorece o a-

cesso de pessoas e mercadorias ao Porto de 

Santos e aos aeroportos de Congonhas, 

Cumbica e Viracopos. Sofia Jucon 

 

 

 

ríodo entre 21h00 às 5h00, na lavoura. 

     É devido para aquele que trabalhar no pe-

ríodo entre 20h00 às 4h00, na pecuária. 

     A remuneração será de 25% sobre a re-

muneração normal. 
 

 
 

     3. O pagamento do adicional noturno com 

habitualidade e suas implicações 

     Nos termos do Enunciado 60 do TST: 

     ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO 

NO SALÁRIO E PRORROGAÇÃO EM HORÁ-

RIO DIURNO (incorporada a Orientação Ju-

risprudencial nº 6 da SBDI-1) – Res. 129/ 

2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005I – O adicional 

noturno, pago com habitualidade, integra o 

salário do empregado para todos os efeitos. 

II – Cumprida integralmente a jornada no 

período noturno e prorrogada esta, devido é 

também o adicional quanto às horas prorro-

gadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT. 

     Portanto, se o empregador paga o adicio-

nal noturno com habitualidade, tal adicional 

integra ao salário do empregado para todos 

os efeitos legais. Para o caso de prorrogação 

também é devido o pagamento do adicional 

noturno. 

     A juíza Cláudia Eunice Rodrigues, em sua 

atuação na 4ª Vara do Trabalho de Betim, es-

clareceu que o adicional noturno incide so-

bre as horas laboradas após as 5h da manhã 

ainda que estejam compreendidas na jornada 

normal. “Esclareça-se que a expressão horas 

prorrogadas não deve ser interpretada como 

sinônimo de horas extras, mas tão-somente 

no sentido de que, tendo o empregado tra-

balhado durante todo o período noturno, ou 

mesmo iniciado sua jornada dentro deste, 

com término após as 05h, o adicional no-

turno incide também sobre o tempo laborado 

após este marco”. [1] 

 

     4. Regime de revezamento e transferência 

para o período diurno 

     O regime de revezamento no trabalho não 

exclui o direito de percepção do adicional 

noturno. 

     Os artigos 3º, I, c/c 4º da Lei nº 5.811 /72, 

dispõem que “ao empregado que trabalhe no 

Quem tem direito ao adicional noturno? 

 

regime de revezamento em turno de 12 (doze) 

horas” fica assegurado “o pagamento do 

adicional de trabalho noturno na forma do art. 

73 da Consolidação das Leis do Trabalho “. 

 

     Já em relação à transferência do traba-

lhador para o período diurno de trabalho im-

plica a perda do direito ao adicional noturno, 

isto porque não se incorpora ao seu contrato 

de trabalho. 

     5. Conclusão 

     Portanto, aquele que trabalha no período 

noturno tem direito ao adicional, porém se for 

transferido para o período diurno não rece-

berá mais o adicional de 20%, se trabalhador 

urbano; ou de 25%, se trabalhador rural. 

 

Compartilhamos com Ian Ganciar Varella 

Advogado Previdenciário 

 

 

Alunas do Senac Araçatuba participam 

de atividade em comemoração ao 

aniversário do Poupatempo 
 

 
 

               Nesta segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017, quem visitou o Poupatempo Araçatuba, 

foi surpreendido por atendimentos gratuitos de estética, massoterapia e podologia. A ação foi 

realizada por alunas do curso Técnico em Estética, do Senac Araçatuba (SP), em comemoração 

aos seis anos do Poupatempo na cidade. A turma realizou avaliações, orientações e atendi-

mentos de acordo com cada tipo de pele. 
 

 

                1. Adicional noturno: seu conceito 

O adicional é um acréscimo salarial decor-

rente da prestação de serviços do empregado 

em condições mais gravosas, hoje discorre-

mos sobre o adicional noturno previsto na 

CLT. 

     2. Direito constitucional do trabalhador 

     A Constituição Federal de 1988 estabe-

lece que são direitos dos trabalhadores a re-

muneração do trabalho noturno superior ao 

diurno, nos termos do artigo 7º, inciso IX. 

     O que se presume é de que o corpo hu-

mano possui um maior desgaste durante esta 

jornada, fazendo com que cada hora traba-

lhada seja reduzida. 

     Na prática, a cada 52 minutos e 30 se-

gundos trabalhados durante o período notur-

no, contabiliza-se uma hora de trabalho ple-

na, paga integralmente, junto à remuneração 

extra do adicional noturno. 

     Trabalhador urbano: 

     É devido para aquele que trabalhar no pe-

ríodo entre 22h00 às 5h00. 

     A remuneração será de 20% sobre a hora 

diurna. 

     Trabalhador rural: 

     É devido para aquele que trabalhar no pe- 

http://www.norminha.net.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.equipeni.com.br/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.onsafety.com.br
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Setor rochas registra 376 acidentes de trabalho 

em 1 ano no Espírito Santo 

Compartilhamos com G1 ES, 

Com informações da TV Gazeta 
 

               Cerca de 100 homens morrem a 

cada década nas regiões de extrações de ro-

chas ornamentais no Espírito Santo, em de-

corrência do trabalho, segundo dados do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

de Mármore, Granito e Calcário (Sindimár-

more-ES). 

     Apenas em 2016 foram registrados 376 

acidentes de trabalho. Segundo o Ministério 

Público do Trabalho (MPT-ES), há conheci-

mento desses casos e os funcionários devem 

denunciar os riscos. 

     O procurador-chefe do MPT-ES, Estanis-

lau Talon Bozi, explicou que a fiscalização e-

xiste, mas ela nunca é suficiente se não hou-

ver denúncias. Em todo o Espírito Santo e-

xistem 1,8 mil empresas do setor de rochas. 

     Bozi admite que o serviço representa ris-

cos. "O próprio trabalhador pode fiscalizar 

suas condições de trabalho se tiver o co-

nhecimento adequado, então ele pode se re- 

 
 

Audiência Pública será realizada no dia 4 de abril na sede da Fundacentro 

Por ACS/ A. R. 

               Desde 31 de janeiro de 2017, está 

aberta para consulta pública, no site do Mi-

nistério do Trabalho e Emprego, a Norma Re-

gulamentadora sobre Limpeza Urbana. 

     Publicada por meio da Secretaria de Ins-

peção do Trabalho Portaria No- 588, de 30 

de janeiro de 2017, o texto para consulta dis-

ponibiliza informações básicas referentes às 

atividades de limpeza urbana. 

     Em 2016, atendendo a uma demanda dos 

empregadores e trabalhadores foi criado um 

Grupo de Trabalho (GT Nacional), formado 

por pesquisadores da Fundacentro e Audito-

res Fiscais do Trabalho e que culminou na 

elaboração do texto para consulta. 

     Uma observação feita por Tereza Ferreira 

que faz parte do GT e ocupa o cargo de As-

sessora da Diretoria Técnica da Fundacentro 

foi quanto à solicitação para elaboração da 

Norma. “Foi uma atitude inédita partir dos 

empregadores e trabalhadores uma solicita-

ção junto à CTPP para criação da Norma para 

regularizar a atividade”, coloca. 

     Autora de obras e pesquisas conduzidas 

na área de enfermagem, da saúde dos cata-

dores, coleta seletiva, trabalho dos monitores 

da Febem, coletores de lixo, entre outros, Te-

reza se uniu ao Grupo de Trabalho no ano 

passado. 

     De 2016 até a data de abertura da consulta 

 
 

Cerca de 100 homens morrem a cada década nas regiões de extrações. Dados 

são do Ministério Público do Trabalho (MPT-ES). 

cusar a cumprir determinada tarefa que co-

loque em risco a sua própria vida. Há tam-

bém os sindicatos e os órgãos estatais que 

podem fazê-la [fiscalização]. O trabalhador 

pode pedir ajuda no seu sindicato, que pode 

fazer um trabalho mais rápido por estar mais 

próximo do trabalhador. O direito de recusa 

é quando a situação é tão grave que pode co-

locar uma vida em risco", explicou. 

     As denúncias podem ser feitas de forma 

anônima pela internet, na página do Minis-

tério Público do Trabalho. Também há como 

relatar irregularidades pessoalmente ou por 

telefone, através dos números disponíveis no 

site. Durante a ligação, o nome é solicitado, 

mas não será compartilhados, garantiu Bozi. 

     Segundo o MPT, todas as atividades de-

sempenhadas pelos empregados do setor de 

rochas são de risco e a situação foge do con-

trole quando se trata de empresas clandes-

tinas. Bozi destacou que esses locais devem 

ser denunciados, porque geralmente são de-

sempenhadas em áreas de difícil acesso. 

pública foram várias as atividades conduzi-

das pelos integrantes do Grupo. 

     Em um primeiro momento, objetivou-se a 

realização de visitas em cooperativas de cata-

dores, aterro sanitário, para compreender co-

mo é o processo de trabalho desde a coleta 

até o destino final, bem como traçar um dia-

gnóstico dos principais problemas encontra-

dos nos ambientes de trabalho. 
 

 
 

     O GT é formado por Tereza Luiza Ferreira 

dos Santos da Fundacentro, pelos Auditores 

Fiscais do Trabalho, Joelson Guedes da Sil-

va; Alexandre Furtado Scarpelli Ferreira ; Ca-

rolina Silva Melo Araujo ; Jose Almeida Mar-

tins de Jesus Junior; Gleides Oliveira Freitas; 

Acássia Teófilo Assis Nunes Leite e Romulo 

Machado e Silva. 
 

 
 

     As reuniões do Grupo foram sediadas na 

Fundacentro em SP e na Secretaria de Inspe-

ção do Trabalho, em Brasília. 

     Empresas 

     O presidente do Sindicato das Empresas 

de Rochas Ornamentais (Sindirochas-ES), 

Tales Machado, explicou que o número de 

mortes vem caindo. 

     "Antes tínhamos 400 pessoas trabalhando 

no setor e 10 mortes por anos, hoje temos 20 

mil trabalhadores e continuamos com 10 

mortes, por exemplo. Não é o ideal, o ideal é 

não ter mortes, mas estamos trabalhando is-

so. Tínhamos muitos óbitos com movimen-

tação de chapa, então começamos a exigir 

treinamento apropriado e esse número caiu 

tremendamente. Esse é um setor de risco e a 

evolução é com o tempo. Você começar tra-

balhando um lado hoje e os resultados vão 

aparecendo com o tempo", falou. 
 

 
 

     Para Tales, o principal problema no setor 

é a irregularidade de algumas empresas. "E-

xistem rochas no Espírito Santo que estão 

sendo exportadas de maneira irregular, atra-

vés de empresas clandestinas. Vários órgãos 

ajudam, mas não conseguimos romper isso. 

O sindicato dos trabalhadores, que é o Sin-

dimármore, deveria colaborar mais porque 

ele conhece essas empresas, os trabalhado-

res desses locais não têm nem carteira. A si-

tuação é crítica, problemática, e precisa da 

união de forças. Ninguém vai conseguir re-

solver sozinho", expôs. 

Aberta até abril, consulta pública do setor da limpeza urbana 

Tema será apresentado em 

Audiência Pública 

     A Norma Regulamentadora para Trabalha-

dores da Limpeza Urbana será debatida em 

Audiência Pública no dia 4 de abril de 2017, 

no auditório da Fundacentro em SP. 

     Seu principal objetivo é envolver os cida-

dãos e promover uma discussão igualitária 

entre a sociedade que mostre a importância e 

peculiaridades da atividade desenvolvida 

com coleta e varrição de resíduos. 

     Coordenada por Tereza Ferreira Luiza dos 

Santos, Assessora Técnica da Diretoria Téc-

nica da entidade e Joelson Guedes, coorde-

nador do GT e servidor da SIT/MT, a Audiên-

cia terá em seu conteúdo programático, pa-

lestra sobre coletores de lixo, apresentação 

da Norma Regulamentadora proposta e aber-

tura de inscrições para contribuições à Nor-

ma. 
 

 
 

     Estarão presentes na abertura solene, o 

Presidente da Fundacentro, Paulo Arsego, a 

coordenadora de Normatização e Registro / 

Coordenação-Geral de Normatização e Pro-

gramas – CGNOR/ DSST/ SIT/MTb, Carolina 

Silva Melo Araujo Cunha, o Diretor Técnico 

da Fundacentro, Robson Spinelli Gomes, um 

representante do Ministério Público do Tra-

balho (a ser confirmado), Washington Apare-

cido dos Santos (Maradona), coordenador da 

bancada dos trabalhadores na CTPP e Asses-

sor da Presidência da Fundacentro e Magnus 

Ribas Apostólico, coordenador da bancada 

dos empregadores na CTPP e representante 

da Confederação Nacional das Instituições 

Financeiras – CNF. 

     A Audiência Pública acontece das 13h30 

às 17h30. 

     Inscreva-se e participe. N 

 

 

 

              O SINDUSCON-SP está oferecendo 

curso de capacitação profissional (presencial 

ou online) sobre Tecnologia de Execução de 

Obras. 

     O curso será realizado no período de 21 

de março a 18 de julho de 2017, todas as ter-

ças-feiras, das 17h30 às 21h30. 
 

 
 

     Público alvo: 

     Profissionais que atuem em canteiros de 

obras – engenheiros e arquitetos de empre-

sas incorporadoras, construtoras, de projeto 

e de fornecedores de tecnologia e/ou servi-

ços; técnicos e tecnólogos de edificações; 

estagiários de engenharia e arquitetura. 

    Objetivo: 

     Capacitar engenheiros, arquitetos, técni-

cos, tecnólogos e estagiários para a gestão 

da produção de obras e para a gestão dos 

serviços de execução de obras dos vários 

sistemas construtivos com foco na elevação 

da produtividade e no desempenho da edifi-

cação ao longo de sua vida útil. 

     Aulas presenciais ou à distância com 

transmissão online pela internet, com intera- 

              Se antes o curso técnico era uma al-

ternativa à graduação, hoje essa modalidade 

ganhou destaque no mercado por oferecer 

formação mais rápida e especializada. Os 

profissionais técnicos possuem habilidades 

reconhecidas pelas empresas, como a inicia-

tiva, a atualização constante e a disposição 

para entregar resultados, é o que afirma Mar-

lene dos Santos Zequin, gerente do Senac 

Birigui. 

     Para 2017, o Senac Birigui está com ins-

crições abertas para três cursos técnicos na 

área de gestão e negócios: Técnico em Admi-

nistração, Técnico em Logística e Técnico 

em Recursos Humanos. Além dos cursos 

técnicos, a unidade está ofertando outros 10 

cursos rápidos nas áreas de comunicação e 

artes, gestão e negócios e meio ambiente, 

segurança e saúde no trabalho. 
 

 
 

     A novidade deste ano são os descontos 

de 30% e 40% em todos os cursos livres e 

técnicos oferecidos nos períodos da manhã e 

da tarde. O desconto de 30% será concedido 

à programação de cursos presenciais para 

2017 em todas as unidades no Estado de São 

Paulo, no período noturno. O desconto de 

40% será adotado para as turmas realizadas 

nos períodos matutino e vespertino (inclu-

sive aos sábados). 

     Há também as vagas para bolsas de estu-

dos, o que possibilita pessoas, com renda fa-

miliar per capita de até dois salários mínimos 

federais, capacitar-se e garantir novas colo-

cações no mundo do trabalho. 

     Todas as informações sobre os cursos, 

descontos e inscrições estão disponíveis no 

site www.sp.senac.br/birigui ou diretamente 

no Senac Birigui/SP, que fica  na Rua Bento 

Capacitação profissional SINDUSCON-SP – Presencial e Online 

Tecnologia de execução de obras 

ção entre alunos e professor. 

     Esta aula foi estruturada para atender a de-

manda de profissionais de diversos estados 

brasileiros que buscam conteúdo de qualida-

de com os melhores especialistas sobre o te-

ma. 

     Necessidades técnicas: 

     Processador com 1Ghz e 128MB de me-

mória RAM ou superior, Windows XP ou aci-

ma. Recomenda-se Windows 7. 

    Browsers: Internet Explorer 9, Chrome, Fi-

refox, Safari (últimas versões). No mínimo 

1Mbps de banda de acesso a Internet dedica-

da para acesso ao sistema. Recomenda-se 

durante a transmissão que não se use ne-

nhum outro software tais como e-mail ou na-

vegação pela internet. Mobile e Tablets: IOS: 

7 em diante, Android: 4.2 em diante. Reco-

menda-se durante a transmissão que não use 

nenhum outro software tais como Messenger, 

SKYPE, e-mail ou navegação pela internet. 
 

 
 

 

     Atenção: O SindusCon-SP não se respon-

sabiliza por eventuais indisponibilidades do 

sistema de computação/ausência das confi-

gurações básicas exigidas/telefonia do aluno 

e demais prejuízos experimentados no acesso 

aos cursos. 

     CLIQUE AQUI e tenha mais informações e 

faça sua inscrição. 

Senac Birigui (SP) oferece cursos 

técnicos com desconto de até 40% 
São três oportunidades de cursos técnicos na área de gestão e negócios; instituição 

conecta profissionais ao mundo do trabalho 

da Cruz, 284 - Jardim Nossa Senhora de 

Fátima. Informações podem ser obtidas pelo 

telefone (18) 3643-1650. 
 

 
 

     30% de desconto 

     O Senac São Paulo oferece 30% de des-

conto em todos os seus cursos livres e téc-

nicos presenciais que iniciaram as aulas em 

janeiro de 2017 – para cursos oferecidos nos 

períodos da manhã e da tarde, no litoral e no 

interior, o desconto pode chegar a 40%. São 

diversas opções de cursos nas áreas de co-

municação e artes; gestão e negócios; e meio 

ambiente, segurança e saúde no trabalho. 

     A instituição oferece infraestrutura moder-

na, com laboratórios que simulam situações 

reais de trabalho em suas 60 unidades distri-

buídas em todo o Estado. Conheça a progra-

mação completa de cursos oferecidos na ins-

tituição de excelência e tradição de 70 anos 

em educação profissional, por meio do Portal 

Senac – www.sp.senac.br. 

 

     Confira alguns cursos: 

Técnico em Administração 

Início: 20/3/2017 | Término: 1º/11/2018 

Aulas: de segunda a sexta-feira, das 19 horas 

às 22h30 

Técnico em Logística 

Início: 20/3/2017 | Término: 31/7/2018 

Aulas: de segunda a sexta-feira, das 19 horas 

às 22h30 

N 

http://www.norminha.net.br/
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http://consultas-publicas.mte.gov.br/inter/consultas-publicas/exibirnainternet/exibirnormasnainternet.seam?cid=2839
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http://www.fundacentro.gov.br/cursos-e-eventos/detalhe-do-evento/2017/3/audiencia-publica-sobre-norma-regulamentadora-para-os-trabalhadores-da-limpenza-urbana
http://www.sp.senac.br/birigui
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
http://www.sindusconsp.com.br/acontece/curso-on-line-tecnologia-de-execucao-de-obras/
http://www.psicologacarlalima.com.br/
http://www.sp.senac.br/
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A OMS revela que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo 

empresas públicas e privadas por sofrerem 

dessas enfermidades. Esse número supera o 

total registrado em 2015, que foi de 170,8 mil 

casos de afastamentos, segundo a Previdên-

cia Social. 
 

 
 

     “As origens da depressão relacionadas ao 

ambiente do trabalho, embora possam ser 

múltiplas, têm alguns caminhos conhecidos: 

cobrança de metas excessivas e/ou inatingí-

veis; episódios de assédio moral; incentivo 

exacerbado à competitividade entre trabalha-

dores; necessidade de cumprimento de jor-

nadas extenuantes; ausência completa de 

sentido nas atividades laborais; ameaças 

constantes de demissão; utilização massifi-

cada de ideias corporativas etc”, alerta a ad-

vogada. 
 

 
 

     Para a especialista, tais situações colo-

cam o funcionário em constante frustração e 

funcionam como verdadeiros gatilhos para o 

desenvolvimento da doença. 

Consórcio de hidrelétrica é condenado por exigir 

jornada exaustiva de operário 

 

indeferiu a indenização. Disse que, mesmo 

reconhecida a extrapolação da jornada, não 

havia ofensa de natureza moral, sobretudo 

por ausência da prova do dano. A sentença 

foi mantida pelo Tribunal Regional do Traba-

lho da 23ª Região (MT), para o qual caberia 

ao operador comprovar que a situação lhe o-

casionou sérios transtornos na esfera íntima, 

o que não ocorreu. 

     A relatora do recurso do trabalhador ao 

TST, ministra Delaíde Miranda Arantes, ob-

servou que o TST tem entendido que a sub-

missão à jornada excessiva ocasiona dano 

existencial, pois a conduta da empresa limita 

a vida pessoal do empregado, inibindo seu 

convívio social e familiar e impedindo-o de 

investir seu tempo em reciclagem profissio-

nal e estudos. Uma vez reconhecida a jornada 

Doenças psíquicas aumentam no ambiente de trabalho 

     Para identificar se está prestes a ingressar 

num quadro semelhante, o trabalhador deve 

ficar atento a algumas situações. Os especia-

listas indicam que falta de motivação, mu-

danças de humor, tristeza, transtornos neu-

róticos, alterações do sono e o uso de subs-

tâncias psicoativas, como o álcool e drogas, 

estão entre as principais características des-

tas doenças que causam incapacidade para o 

trabalho no Brasil. 
 

 
 

     “Esses sintomas são responsáveis pela 

depressão e síndromes, como a do pânico, 

doenças que afetam profundamente a quali-

dade de vida do trabalhador”, afirma o doutor 

em Direito do Trabalho e professor da pós-

graduação PUC-SP Ricardo Pereira de Frei-

tas Guimarães. 

     O professor afirma que se tornou cada vez 

mais comum o afastamento do trabalhador 

em razão de quadros depressivos e síndro-

mes provocados pelo estresse e exaustão, 

como a do pânico e a de Burnout.  

     “Apesar do crescimento de casos de de-

pressão no ambiente do trabalho, o traba-

lhador só será afastado se conseguir com-

provar a causa ou concausa ligada ao am-

biente do trabalho.  

     Ou seja, ele deve reunir provas e laudos 

médicos que comprovem que o quadro de-

pressivo está diretamente ligado ao trabalho 

e não a fatores externos, como problemas fa-

miliares, traumas pessoais, entre outros”, 

pontua. 

     Identificando o problema 

     Para identificar se está prestes a ingressar 

num quadro semelhante, o trabalhador deve 

ficar atento a algumas situações. Os especi-

alistas indicam que falta de motivação, mu-

danças de humor, tristeza, transtornos neu-

róticos, alterações do sono e o uso de su-

bstâncias psicoativas, como o álcool e dro-

gas, estão entre as principais características 

destas doenças que causam incapacidade 

para o trabalho no Brasil. 

 

Compartilhamos com A TRIBUNA 

excessiva, ele tem direito à reparação, e o 

dano não precisa ser comprovado, derivando 

da própria natureza do fato. 
 

 
 

     Quanto ao valor da indenização Delaíde 

adotou critérios previstos na doutrina e ju-

risprudência, como capacidade econômica 

das partes, intensidade e extensão do dano 

causado, repercussão da ofensa e grau do 

dolo ou culpa do responsável, avaliando ra-

zoável o valor pretendido, para fixá-lo em R$ 

14 mil. 

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho 

 

Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar - Fisioterapeuta 

do Trabalho – Professor de Educação Física 

EDP Consultoria – Ergonomia e Higiene Ocupacional 

 
 

                Exercer a Medicina do Trabalho 

com integridade, honradez e justiça não é ta-

refa fácil. Por isso, o profissionalismo e o juí-

zo moral são considerados pela ANAMT co-

mo Competências Essenciais Requeridas pa-

ra o Exercício da Medicina do Trabalho 

(ANAMT, 2016). Para se tomar uma decisão 

profissional correta é preciso saber dialogar 

e mediar conflitos. Nesta área, a ANAMT se 

destaca há muito tempo ao aproximar dife-

rentes partes interessadas, ouvindo, ponde-

rando e buscando soluções de forma cola-

borativa a fim de proteger e promover a saú-

de dos trabalhadores. 

     Foi assim em 2004, quando a ANAMT te-

ve um papel central na discussão do sigilo 

profissional por conta das informações exi-

gidas Perfil Profissiográfico Previdenciário 

(PPP). A ação da ANAMT, junto ao Conselho 

Federal de Medicina (CFM), culminou com a 

Resolução CFM 1.715/2004 que assegurou 

ao paciente/trabalhador o direito ao sigilo.    

Em 2007 foi a vez da discussão sobre o Nexo 

Técnico Epidemiológico Previdenciário (NT-

EP), quando a ANAMT conduziu debates 

com os principais atores sociais a fim de ori-

entar médicos do trabalho a lidar com a nova 

forma de reconhecimento de doenças rela-

cionadas ao trabalho, junto ao INSS. Em 

2013, quando a Resolução CFM 2.015/2013 

alterou a redacão do Artigo 12 da Resolução 

CFM 1.488/1998, retirando a proibicão aos 

médicos do trabalho de atuarem como assis-

tentes técnicos, “nos casos que envolvam a 

firma contratante e/ou seus assistidos (atuais 

ou passados)”, a ANAMT promoveu debates 

e discussões a respeito dos limites entre le-

galidade e ética. Pressionado por uma série 

de ações judiciais, o CFM manteve o texto 

proposto, enquanto a ANAMT publicou nota 

recomendando que os médicos do trabalho 

não aceitassem atuar em ações judiciais que 

fossem contra os seus próprios pacientes/ 

trabalhadores. 

     Portanto, o momento que vivemos agora 

faz parte de nossa história e de nosso papel 

social. Mais uma vez, a ANAMT volta a de-

fender o sigilo médico e a relação de confi-

ança que precisa ser construída entre médi-

cos do trabalho e trabalhadores. 

     Quando o CFM publicou o Parecer CFM 

no. 13/2016, a ANAMT alinhou-se e apoiou 

o Conselheiro Relator que, em 26/02/2016, 

concluiu que “o médico estará impedido de 

fornecer dados do prontuário médico ou fi-

cha médica sem consentimento do paciente 

(funcionário), exceto para atender ordem ju-

dicial ou para a sua própria defesa”. Ciente 

das dificuldades práticas que o parecer po-

deria trazer aos médicos do trabalho, a 

ANAMT participou de uma série de debates 

sobre o assunto, sempre defendendo os 

princípios éticos, em especial o artigo 76 do 

Código de Ética Médica que estabelece que 

 

Fazendo a Coisa Certa 
 

é vedado ao médico “revelar informações 

confidenciais obtidas quando do exame mé-

dico de trabalhadores, inclusive por exigência 

dos dirigentes de empresas ou de institui-

ções, salvo se o silêncio puser em risco a 

saúde dos empregados ou da comunidade”. 

     Nesta série de debates, o Presidente do 

CFM foi convidado a participar de um evento 

na Associação Mineira de Medicina do Tra-

balho (AMIMT), no último dia 6 de fevereiro. 

De maneira surpreendente, o Presidente do 

CFM classificou o Parecer no. 13/2016 como 

um equívoco e apresentou uma ementa que 

parece contrariar a orientação vigente. Imedi-

atamente, a ANAMT se mobilizou. Estive em 

Brasília em 8 de fevereiro para solicitar que o 

parecer fosse amplamente discutido antes de 

sua publicação. Fomos ouvidos, mas não 

atendidos. 
 

 
 

     Naturalmente, a ANAMT não irá se mani-

festar oficialmente antes de ter acesso ao tex-

to na íntegra do parecer a ser publicado, mas 

cabem aqui algumas considerações impor-

tantes. 

     Médicos do Trabalho são, antes de tudo, 

médicos e, como tal, estão equiparados aos 

demais em seus direitos e deveres segundo o 

Código de Ética Médica. 

     Como todos os médicos, o alvo de nossa 

atenção é a saúde do ser humano, em bene-

fício da qual devemos agir com o máximo de 

zelo e o melhor de nossa capacidade profis-

sional (CEM, Princípios Fundamentais). 

     Como todos os médicos, temos direito a 

exercer nossa profissão com autonomia, não 

sendo obrigados a prestar serviços que 

contrariem os ditames de nossa consciência 

(CEM, Princípios Fundamentais). 

     Ainda que o rito interno de publicação de 

um parecer-consulta não exija o debate com 

a sociedade, entendemos que um tema po-

lêmico e com significativo impacto em tantos 

segmentos sociais deveria ser melhor discu-

tido. Nesta carta, a ANAMT reafirma sua voca-

ção e seu compromisso para o diálogo e para 

o debate de ideias. 

     Encerro esta mensagem lembrando o con-

ceito de profissionalismo ou competência de 

juízo moral, que é a “capacidade de refletir, 

diante de situações concretas, utilizando a ra-

zão crítica, os conhecimentos e afetos; é a ca-

pacidade de tomar decisões sobre as práticas 

profissionais, considerando as implicações 

para a vida dos trabalhadores” (grifo nosso). 

Em suma, não basta fazer o que é legalmente 

permitido. Para sermos justos, é preciso se 

dedicar a fazer o que é certo – e isso exige as-

bedoria. 

     Com esperança de que, diante dos últimos 

fatos ocorridos, o bom senso prevaleça, com-

partilho meus cordiais e solidários abraços, 

 

Marcia Bandini 

Presidente da ANAMT (2016-2019) 

               Os casos de transtornos psiquiá-

tricos e doenças mentais no ambiente de tra-

balho estão crescendo no Brasil. É o que re-

vela a Previdência Social, que registrou em 

2016 o afastamento de 75,3 mil trabalhado-

res em razão de quadros depressivos, com 

direito a recebimento de auxílio-doença, o 

que representa 37,8% de todas as licenças 

médicas motivadas por transtornos mentais 

e comportamentais no mesmo ano. 

     Segundo especialistas, o ambiente de tra-

balho pode acarretar uma série de problemas 

de saúde para os funcionários de empresas 

públicas e privadas. A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) revela que até 2020 a de-

pressão será a doença mais incapacitante do 

mundo. A Associação Brasileira de Psiquia-

tria (ABP) estima que entre 20% e 25% da 

população tiveram, têm ou terão um quadro 

de depressão em algum momento da vida. 

     A advogada Érica Coutinho, especialista 

em Direito do Trabalho do escritório Roberto 

Caldas, Mauro Menezes & Advogados, expli-

ca que dificuldades geradas no meio ambi-

ente do trabalho provocam uma série de pro-

blemas como estresse, ansiedade, transtor-

nos bipolares, síndrome de Burnout – carac-

terizada por estresse profissional, exaustão 

emocional e tensão exorbitante gerada pelo 

excesso de trabalho – esquizofrenia e trans-

tornos mentais relacionados ao consumo de 

álcool e cocaína, entre outros males. 

     Em 2016, foram registrados mais de 199 

mil casos de pessoas que se ausentaram das 

     A Segunda Turma do Tribunal Superior 

do Trabalho condenou Consórcio de Hidrelé-

trica, ao pagamento de indenização de R$ 14 

mil por dano moral a um operário que cum-

pria jornada exaustiva, de cerca de 12 horas, 

de segunda-feira a sábado. O entendimento 

foi o de que, nesse caso, o dano moral não 

precisa ser comprovado, por derivar da pró-

pria natureza do fato (in re ipsa). 

     O operador de munck (caminhão-guin-

daste) afirmou na reclamação trabalhista que 

saía às 5h, pegava o transporte da empresa e 

chegava à portaria às 6h10, batia o ponto às 

7h, tinha 20 minutos para refeição, batia a 

saída às 17h40 e às 19h10 estava no ônibus 

de volta. Ele pediu indenização por dano mo-

ral de 20 vezes o valor do salário mínimo. 

     O juízo da Vara do Trabalho de Colíder MT 

http://www.norminha.net.br/
http://www.atribuna.com.br/noticias/noticias-detalhe/cidades/doencas-psiquicas-aumentam-no-ambiente-de-trabalho/?cHash=0e706bc615911fa50706c685bcaf6b3a
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/arquivos_diversos_6620161253357055475.pdf
http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/arquivos_diversos_6620161253357055475.pdf
http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/arquivos_diversos_6620161253357055475.pdf
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2004/1715
http://www.anamt.org.br/site/upload_arquivos/documentos_1482014914347055475.pdf
http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2016/13_2016.pdf
http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CFM/2016/13_2016.pdf
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programao_CursoPericia_3.pdf
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Errado: Há dois anos atrás, iniciei meu mes-

trado. Certo: Há duas formas corretas: “Há 

dois anos, iniciei meu mestrado” ou “Dois a-

nos atrás, iniciei meu mestrado.” Por quê? É 

redundante dizer “Há dois anos atrás”. 

     19- “Implicar” / “Implicar com” / “Impli-

car em” 

     Errado: O acidente implicou em várias ví-

timas. Certo: O acidente implicou várias víti-

mas. Por quê? No sentido de acarretar, o ver-

bo implicar não admite preposição. No sen-

tido de ter implicância, a preposição exigida 

é com. Quando se refere a comprometi-

mento, deve-se usar a preposição em. Exs: 

Ele sempre implicava com os filhos. Ela im-

plicou-se nos estudos e passou no concur-

so. 

     20- “Retificar” / “Ratificar” 

     Errado: Estávamos corretos. Os fatos reti-

ficaram nossas previsões. Certo: Estávamos 

corretos. Os fatos ratificaram nossas previ-

sões. Por quê? Ratificar significa confirmar, 

comprovar. Retificar refere-se ao ato de cor-

rigir, emendar. Ex: Vou retificar os dados da 

empresa. 

     21- “Somos” / “Somos em” 

     Errado: Somos em cinco auditores na em-

presa. Certo: Somos cinco auditores na em-

presa. Por quê? Não se deve empregar a pre-

posição “em” nessa expressão. 

     22- “Entre eu e você” / “Entre mim e você” 

     Errado: Não há nada entre eu e você, só 

amizade. Certo: Não há nada entre mim e vo-

cê, só amizade. Por quê? Eu é pronome pes-

soal do caso reto e só pode ser usado na 

função de sujeito, ou seja, antes de um verbo 

no infinitivo, como no caso: “Não há nada 

entre eu pagar e você usufruir também.” 
 

     23- “A fim” / “Afim” 

     Errado: Nós viemos afim de discutir o 

projeto. Certo: Nós viemos a fim de  discutir 

Ex: Se não chover, poderemos sa-ir. 

     13- “Onde” / “Aonde” 

     Errado: Aonde coloquei minhas chaves? 

Certo: Onde coloquei minhas chaves? Por 

quê? Onde se refere a um lugar em que al-

guém ou alguma coisa está. Indica perma-

nência. Aonde se refere ao lugar para onde 

alguém ou alguma coisa vai. Indica movi-

mento. Ex: Ainda não sabemos aonde ire-

mos. 

     14- “Visar” / “Visar a” 

     Errado: Ele visava o cargo de gerente. 

Certo: Ele visava ao cargo de gerente. Por 

quê? O verbo visar, no sentido de almejar, 

pede a preposição a. Obs: Quando anteceder 

um verbo, dispensa-se a preposição a. Ex: 

Elas visavam viajar para o exterior. 

 

     15- A / “há” 

     Errado: Atuo no setor de controladoria a 

15 anos. Certo: Atuo no setor de controla-

doria há 15 anos. Por quê? Para indicar tem-

po passado, usa-se o verbo haver. O a, como 

expressão de tempo, é usado para indicar 

futuro ou distância. Exs: Falarei com o diretor 

daqui a cinco dias. Ele mora a duas horas do 

escritório. 

     16- “Aceita-se” / “Aceitam-se” 

     Errado: Aceita-se encomendas para fes-

tas. Certo: Aceitam-se encomendas para fes-

tas. Por quê? A presença da partícula apas-

sivadora “se” exige que o verbo transitivo 

direto concorde com o sujeito. 

     17- “Precisa-se” / “Precisam-se” 

     Errado: Precisam-se de estagiários. Cer-

to: Precisa-se de estagiários. Por quê? Nesse 

caso, a partícula “se” tem a função de tornar 

o sujeito indeterminado. Quando isso ocorre, 

o verbo permanece no singular. 

     18- “Há dois anos” / “Há dois anos atrás” 

te para equivalência cambial. Ex: “Há muito 

tempo, o dólar e o real estiveram quase ao 

par.” 

     7- “Quite” / “quites” 

     Errado: O contribuinte está quites com a 

Receita Federal. Certo: O contribuinte está 

quite com a Receita Federal. Por quê? “Quite” 

deve concordar com o substantivo a que se 

refere. 

     8- “Media” / “Medeia” 

     Errado: Ele sempre media os debates. 

Certo: Ele sempre medeia os debates. Por 

quê? Há quatro verbos irregulares com final 

–iar: mediar, ansiar, incendiar e odiar. Todos 

se conjugam como “odiar”: medeio, anseio, 

incendeio e odeio. 

     9- “Através” / “por meio” 

     Errado: Os senadores sugerem que, atra-

vés de lei complementar, os convênios sejam 

firmados com os estados. Certo: Os senado-

res sugerem que, por meio de lei comple-

mentar, os convênios sejam firmados com os 

estados. Por quê? Por meio significa “por in-

termédio”. Através de, por outro lado, ex-

pressa a ideia de atravessar. Ex: Olhava atra-

vés da janela. 

     10- “Ao meu ver” / “A meu ver” 

      Errado: Ao meu ver, o evento foi um su-

cesso. Certo: A meu ver, o evento foi um su-

cesso. Por quê? “Ao meu ver” não existe. 

     11- “A princípio” / “Em princípio” 

     Errado: Achamos, em princípio, que ele es-

tava falando a verdade. Certo: Achamos, a prin-

cípio, que ele estava falando a verdade. Por 

quê? A princípio equivale a “no início”. Em 

princípio significa “em tese”. Ex: Em princípio, 

todo homem é igual perante a lei. 

     12- “Senão” / “Se não” 

     Errado: Nada fazia se não reclamar. Certo: 

Nada fazia senão reclamar. Por quê? Senão sig-

nifica “a não ser”, “caso contrário”. Se não é 

usado nas orações subordinadas condicionais. 

 

o projeto. Por quê? A locução a fim de indica 

ideia de finalidade. Afim é um adjetivo e sig-

nifica semelhança. Ex: Eles têm ideias afins. 

     24- “Despercebido” / “Desapercebido” 

     Errado: As mudanças passaram desaper-

cebidas. Certo: As mudanças passaram des-

percebidas. Por quê? Despercebido significa 

sem atenção. Desapercebido significa des-

provido, desprevenido. Ex: Ele estava total-

mente desapercebido de dinheiro. 

     25- “Tem” / “Têm” 

     Errado: Eles tem feito o que podem nesta 

empresa. Certo: Eles têm feito o que podem 

nesta empresa. Por quê? Tem refere-se à 3ª 

pessoa do singular do verbo “ter” no Pre-

sente do Indicativo. Têm refere-se ao mesmo 

tempo verbal, porém na 3ª pessoa do plural. 

     26- “Chegar em” / “Chegar a” 

     Errado: Os atletas chegaram em Curitiba 

na noite passada. Certo: Os atletas chegaram 

a Curitiba na noite passada. Por quê? Verbos 

de movimento exigem a preposição a. 

     27- “Prefiro… do que” / “Prefiro… a” 

     Errado: Prefiro carne branca do que carne 

vermelha. Certo: Prefiro carne branca a carne 

vermelha. Por quê? A regência do verbo pre-

ferir é a seguinte: “Preferir algo a alguma ou-

tra coisa.”  

     28- “De mais” / “demais” 

     Errado: Você trabalha de mais! Certo: 

Você trabalha demais! Por quê? Demais sig-

nifica excessivamente; também pode signi-

ficar “os outros”. De mais opõe-se a “de me-

nos”. Ex: Alguns possuem regalias de mais; 

outros de menos. 

     29- “Fim de semana” / “final de semana” 

     Errado: Bom final de semana! Certo: Bom 

fim de semana! Por quê? Fim é o contrário de 

início. Final é o contrário de inicial. Portanto: 

fim de semana; fim de jogo; parte final. 

     30- “Existe” / “Existem” 

     Errado: Existe muitos problemas nesta 

empresa. Certo: Existem muitos problemas 

nesta empresa. Por quê? O verbo existir ad-

mite plural, diferentemente do verbo haver, 

que é impessoal. 

     31- “Assistir o” / “Assistir ao” 

     Errado: Ele assistiu o filme “A teoria do 

nada”. Certo: Ele assistiu ao filme “A teoria 

do nada”. Por quê? O verbo assistir, no sen-

tido de ver, exige a preposição a. 

     32- “Responder o” / “Responde ao” 

     Errado: Ele não respondeu o meu e-mail. 

Certo: Ele não respondeu ao meu e-mail. Por 

quê? A regência do verbo responder, no sentido 

de dar a resposta a alguém, é sempre indireta, 

ou seja, exige a preposição a. 

     33- “Tão pouco” / “Tampouco” 

     Errado: Não compareceu ao trabalho, tão 

pouco justificou sua ausência. Certo: Não com-

pareceu ao trabalho, tampouco justificou sua 

ausência. Por quê? Tampouco corresponde a 

“também não”, “nem sequer”. Tão pouco cor-

responde a “muito pouco”. Ex: Trabalhamos 

muito e ganhamos tão pouco”. 

     34- “A nível de” / “Em nível de” 

     Errado: A pesquisa será realizada a nível de 

direção. Certo: A pesquisa será realizada em 

nível de direção. Por quê? A expressão “Em 

nível de” deve ser usada quando se refere a 

“âmbito”. O uso de “a nível de” significa “à 

mesma altura”. Ex: Estava ao nível do mar. 

     35- “Chego” / “Chegado” 

     Errado: O candidato havia chego atrasado 

para a entrevista. Certo: O candidato havia che-

gado atrasado para a entrevista. Por quê? Em-

bora alguns verbos tenham dupla forma de par-

ticípio (Exs: imprimido/impresso, frito/fritado, 

acendido/aceso), o único particípio do verbo 

chegar é chegado. Chego é 1ª pessoa do Pre-

sente do Indicativo. Ex: Eu sempre chego cedo. 

     36- “Meio” / “Meia” 

     Errado: Ela estava meia nervosa na reunião. 

Certo: Ela estava meio nervosa na reunião. Por 

quê? No sentido de “um pouco”, a palavra 

“meio” é invariável. Como numeral, concorda 

com o substantivo. Ex: Ele comeu meia maçã. 

     37- “Viagem” / “Viajem” 

     Errado: Espero que eles viagem amanhã. 

 

 

 

Os 50 erros de português mais comuns no mundo do trabalho 

Certo: Espero que eles viajem amanhã. Por quê? 

Viajem é a flexão do verbo “viajar” no Presente 

do Subjuntivo e no Imperativo. Viagem é su-

bstantivo. Ex: Fiz uma linda viagem. 

     38- “Mal” / “Mau” 

     Errado: O jogador estava mau posicionado. 

Certo: O jogador estava mal posicionado. Por 

quê? Mal opõe-se a bem. Mau opõe-se a bom. 

Assim: mal-humorado, mal-intencionado, mal-

estar, homem mau. 

     39- “Na medida em que” / “À medida que” 

     Errado: É melhor comprar à vista à medida 

em os juros estão altos. Certo: É melhor com-

prar à vista na medida em que os juros estão 

altos. Por quê? Na medida em que equivale a 

“porque”. À medida que estabelece relação de 

proporção. Ex: O nível dos jogos melhora à me-

dida que o time fica entrosado. 

     40- “Para mim” / “Para eu” fazer 

     Errado: Era para mim fazer a apresentação, 

mas tive de me ausentar. Certo: Era para eu fazer 

a apresentação, mas tive de me ausentar. Por 

quê? “Para eu” deve ser usado quando se referir 

ao sujeito da frase e for seguido de um verbo no 

infinitivo. 

     41- “Mas” / “Mais” 

     Errado: Gostaria de ter viajado, mais tive um 

imprevisto. Certo: Gostaria de ter viajado, mas 

tive um imprevisto. Por quê? Mas é conjunção 

adversativa e significa “porém”. Mais é advérbio 

de intensidade. Ex: Adicione mais açúcar se 

quiser. 

     42- “Perca” / “perda” 

     Errado: Há muita perca de tempo com ba-

nalidades. Certo: Há muita perda de tempo com 

banalidades. Por quê? Perca é verbo e perda é 

substantivo. Exs: Não perca as esperanças! Essa 

perda foi irreparável. 

     43- “Deu” / “Deram” tantas horas 

     Errado: Deu dez da noite e ele ainda não che-

gou. Certo: Deram dez da noite e ele ainda não 

chegou. Por quê? Os verbos dar, bater e soar 

concordam com as horas. Porém, se houver su-

jeito, deve-se fazer a concordância: “O sino ba-

teu dez horas.” 

     44- “Traz” / “Trás” 

     Errado: Ele olhou para traz e viu o vulto. 

Certo: Ele olhou para trás e viu o vulto. Por quê? 

Trás significa parte posterior. Traz é a conju-

gação do verbo “trazer” na 3ª pessoa do singular 

do Presente do Indicativo. Ex: Ela sempre traz 

os relatórios para a gerência. 

     45- “Namorar alguém” / “Namorar com al-

guém” 

     Errado: Maria namora com Paulo. Certo: Ma-

ria namora Paulo. Por quê? A regência do verbo 

namorar não admite preposição. 

     46- “Obrigado” / “Obrigada” 

     Errado: Muito obrigado! – disse a funci-

onária. Certo: Muito obrigada! – disse a funcio-

nária. Por quê? Homens devem dizer “obriga-

do”. Mulheres dizem “obrigada”. A flexão tam-

bém ocorre no plural: “Muito obrigadas! – dis-

seram as garotas ao professor.” 

     47- “Menos” ou “Menas” 

     Errado: Os atendentes fizeram menas tare-

fas hoje. Certo: Os atendentes fizeram menos 

tarefas hoje. Por quê? “Menas” não existe. Mes-

mo referindo-se a palavras femininas, use sem-

pre menos. Ex: Havia menos pessoas naquele 

departamento. 

     48- “Descriminar” / “Discriminar” 

     Errado: Os produtos estão descriminados na 

nota fiscal. Certo: Os produtos estão discrimi-

nados na nota fiscal. Por quê? Discriminar sig-

nifica separar, diferenciar. Descriminar significa 

absolver, inocentar. Ex: O juiz descriminou o jo-

vem acusado. 

     49- “Acerca de” / “a cerca de” 

     Errado: Estavam discutindo a cerca de polí-

tica. Certo: Estavam discutindo acerca de polí-

tica. Por quê? Acerca de significa “a respeito 

de”. A cerca de indica aproximação. Ex: Eu tra-

balho a cerca de 5 km daqui. 

     50- “Meio-dia e meio” / “Meio-dia e meia” 

Errado:Nesta empresa, o horário de almoço ini-

cia ao meio-dia e meio. Certo: Nesta empresa, o 

horário de almoço inicia ao meio-dia e meia. 

Por quê? O correto é meio-dia e meia, pois o 

numeral fracionário concorda em gênero com a 

palavra hora". 
 

Fonte: Exame Abril 

Compartilhamos com Jucineia Prussak 

Advogada 

 
 

Português é uma disciplina cobrada em todos os concursos públicos. 
 

                 Veja a seguir os 50 erros de português mais comuns no mundo 

do trabalho de acordo com Rosângela. As informações foram retiradas da 

obra “Livro de anotações com 101 dicas de português” (Editora Hunter Bo-

oks, 2014), de autoria da professora: 
 

     1- Anexo / Anexa 

     Errado: "Seguem anexo os documentos solicitados. Certo: Seguem ane-

xos os documentos solicitados. Por quê? Anexo é adjetivo e deve concordar 

em gênero e número com o substantivo a que se refere. Obs: Muitos gra-

máticos condenam a locução “em anexo”; portanto, dê preferência à forma 

sem a preposição. 

     2- “Em vez de” / “ao invés de” 

     Errado: Ao invés de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto em 

reunião. Certo: Em vez de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto 

em reunião. Por quê? Em vez de é usado como substituição. Ao invés de é 

usado como oposição. Ex: Subimos, ao invés de descer. 

     3- “Esquecer” / “Esquecer-se de” 

     Errado: Eu esqueci da reunião. Certo: Há duas formas: Eu me esqueci da 

reunião. Ou Eu esqueci a reunião. Por quê? O verbo esquecer só é usado 

com a preposição de (de – da – do) quando vier acompanhado de um pro-

nome oblíquo (me, te, se, nos, vos). 

     4- “Faz” / “Fazem” 

     Errado: Fazem dois meses que trabalho nesta empresa. Certo: Faz dois 

meses que trabalho nesta empresa. Por quê? No sentido de tempo decorrido, 

o verbo “fazer” é impessoal, ou seja, só é usado no singular. Em outros sen-

tidos, concorda com o sujeito. Ex: Eles fizeram um bom trabalho. 

     5- “Ao encontro de” / “De encontro a” 

     Errado: Os diretores estão satisfeitos, porque a atitude do gestor veio de 

encontro ao que desejavam. Certo: Os diretores estão satisfeitos, porque a 

atitude do gestor veio ao encontro do que desejavam. Por quê? “Ao encontro 

de” dá ideia de harmonia e “De encontro a” dá ideia de oposição. No exem-

plo acima, os diretores só podem ficar satisfeitos se a atitude vier ao en-

contro do que desejam. 

     6- A par / ao par 

     Errado: Ele já está ao par do ocorrido. Certo: Ele já está a par do ocorrido. 

Por quê? No sentido de estar ciente, o correto é “a par”. Use “ao par” somen 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Entre em contato: 

phdtreinamentos@phdtreinamentos.com.br 
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NÃO CONSIGO DESCONECTAR E AGORA? 

               Olá leitor que aprecia a coluna! 

Muito bom esse espaço semanal para nos 

encontrarmos, pois a cada semana busco 

abordar assuntos que possam contribuir com 

uma vida saudável. E para a edição de hoje o 

assunto será a dependência digital. Como 

saber se há ou não dependência nos nossos 

hábitos de consumo da internet? Vejamos:  

     Primeiro é preciso dizer que estar conec-

tado é uma necessidade profissional e social. 

Ocorre que o uso exagerado da internet pode 

causar dependência e se tornar prioridade em 

detrimento a si mesmo. E é neste momento 

que há o perigo. É importante saber que a 

chamada dependência de internet (DI) ca-

racteriza-se principalmente pela incapacida-

de de controlar o próprio uso da Internet, que 

ocasiona ao indivíduo um sofrimento intenso 

e/ou prejuízo significativo em diversas áreas 

da vida. Mas, usar a internet não significa 

que você sofra desta patologia. O uso ex-

cessivo aliado a outros fatores comporta-

mentais caracterizam o problema. E para que 

possamos nos direcionar a fim de cuidar da 

questão, separei por tópicos sinais que nos 

servirão de alerta:  

     1- Necessidade de aumentar o tempo 

conectado; 

     2- Mudança de rota a fim de conseguir 

acesso à internet; 

     3- Sentimentos de agitação quando na 

ausência da conectividade; 

     4- Sensação de “alívio” ao conseguir uma 

rede móvel; 

     5- Melancolia ou irritabilidade quando 

tenta usar menos a internet; 

     6- Perda de relações significativas; 

     7- Prejuízo ou perda do trabalho;  

     8- Hábito de mentir para os amigos, fa-

miliares e terapeuta sobre o uso; 

Indenização às empresas de energia 

será paga por consumidor 
Foto: Marcos Santos/USP Imagens 

 

               Nove concessionárias de transmis-

são de energia que renovaram suas con-

cessões antecipadamente em 2012 vão rece-

ber indenizações de R$ 62,2 bilhões nos pró-

ximos oito anos. Operação será repassada 

para as tarifas de energia dos consumidores. 

A estimativa da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) é que o efeito deste paga-

mento nas contas de luz seja de 7,17%, que 

será aplicado nos próximos reajustes. 

     Mas, segundo a Aneel, isso não significa 

que haverá um reajuste desta ordem na tarifa 

final, já que outros fatores afetam a tarifa de 

energia elétrica. O impacto refere-se a penas 

ao item "transmissão de energia elétrica", 

que é um dos acordos que compõe a tarifa. 

     O valor da indenização foi definido ontem 

(21/02) pela Aneel, com a aprovação da me-

todologia para cálculo da remuneração dos 

ativos não depreciados das transmissoras de  

     9- Uso do recurso digital como escape 

para enfrentamentos da própria vida;  

     10- “Substituição” da vida real pela vir-

tual. 

     Detectados os sinais de dependência di-

gital o próximo passo é pedir ajuda. Caso 

não sejam tomadas medidas de tratamento, o 

indivíduo pode passar a sofrer problemas de 

saúde (agravos) devido ao vício. Alguns co-

nhecidos dos especialistas são: distúrbios 

do sono, depressão, isolamento, obesidade, 

entre outros. 

     Aceitar que precisa de ajuda profissional 

e apoio das pessoas próximas é o primeiro 

passo a ser dado. A mudança na rotina que 

antes era voltada à navegação agora será su-

bstituída por outras atividades que venham a 

resgatar o indivíduo para sua própria exis-

tência! A dependência da Internet é uma rea-

lidade devido às transformações das relações 

humanas e à forma como estamos nos asso-

ciando ao novo viver. Portanto atente-se! A-

pós finalizar a leitura deste artigo, que tal sair 

da frente da tela e contemplar uma paisagem? 

 

Carla Santos Lima 

Psicóloga Espec. Junguiana, TST, 

  Analista de TD & E no meio corporativo,  

Consultora organizacional, 

Palestrante de Educação em Saúde,  

Sexualidade e Segurança do trabalho. 

(11) 957870878 

Atendimentos online: 

carla.psicologia@hotmail.com  

Contato para eventos: 

contato@carlapalestras.com.br   

Acesse e me conheça mais: 

http://www.carlapalestras.com.br  

energia elétrica. A remuneração é uma gratifi-

cação paga pelos investimentos feitos pelas 

empresas que renovaram suas concessões 

antecipadamente em 2012. A lista inclui as 

concessionárias CEEE, Celg, Cemig, Chesf, 

Copel, Cteep, Eletronorte, Eletrosul e Furnas. 

 
 

     Em 2012, o governo publicou a Medida 

Provisória 579, para antecipar a renovação 

das concessões de energia, mas as empresas 

deveriam baixar em 20% o custo da tarifa pa-

ra os consumidores, e receberiam indeniza-

ções por investimentos que ainda não tinham 

sido amortizados. 

 

Fundação Casa (SP) 

vai pagar adicional 

de periculosidade a 

agente 

socioeducativo 

 

                 A Sétima Turma do Tribunal Su-

perior do Trabalho considerou devido o pa-

gamento de adicional de periculosidade a um 

agente socioeducativo da Fundação Centro 

de Atendimento Socioeducativo ao Adoles-

cente (Fundação Casa), de São Paulo. O en-

tendimento foi o de que o agente fica exposto 

a violência física ao tentar conter tumultos, 

motins, rebeliões ou nas tentativas de fugas 

dos internos da instituição. 
 

 
 

     Na reclamação trabalhista, o profissional 

alegou que suas funções se assemelham às 

atividades desenvolvidas em penitenciárias. 

A verba foi deferida em primeiro grau, mas 

retirada pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da 15ª Região (Campinas-SP).  Apesar de re-

conhecer que o agente socioeducativo fica 

sujeito a condições arriscadas no exercício 

da atividade, o Regional exonerou a fundação 

do pagamento do adicional de periculosida-

de, registrando que o empregado não im-

pugnou a conclusão da perícia de que suas 

atividades não se enquadram como de segu-

rança pessoal ou patrimonial, o que justifi-

caria o pagamento do adicional. 
 

 
 

     O agente insistiu, em recurso para o TST, 

no argumento de que trabalha constante-

mente em situações de conflitos, semelhan-

tes às que ocorrem no ambiente penitenciá-

rio. Afirmou ainda que fica exposto a produ-

tos inflamáveis. 

     Segundo o relator que examinou o recur-

so na Sétima Turma, ministro Douglas Alen-

car Rodrigues, as funções realizadas pelo 

empregado se inserem na hipótese do artigo 

193, inciso II, da CLT, que considera perigo-

sa a atividade que expõe o trabalhador a ris-

cos de "roubo ou outras espécies de violên-

cia física nas atividades profissionais de 

segurança pessoal ou patrimonial". Ele ob-

servou também que o Anexo 3 da Norma Re-

gulamentadora 16 do Ministério do Trabalho 

prevê o pagamento do adicional para empre-

gados “que exercem a atividade de segurança 

patrimonial ou pessoal em instalações me-

troviárias, ferroviárias, portuárias, rodovia-

rias, aeroportuárias e de bens públicos, con-

tratados diretamente pela administração pú-

blica direta ou ou indireta". 

     Citando diversos precedentes do TST em 

casos semelhantes, o relator votou pelo pro-

vimento do recurso, reconhecendo o direito 

do agente ao adicional. A decisão foi unâ-

nime. Após a publicação do acórdão, houve 

a oposição de embargos declaratórios, ainda 

não examinados. 

 

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho 

 

Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar - Fisioterapeuta 

do Trabalho – Professor de Educação Física 

EDP Consultoria – Ergonomia e Higiene Ocupacional 

FGTS: o que fazer se 

o pagamento estiver 

atrasado 

     Como fiscalizar se os depósitos estão 

sendo feitos? 

     A verificação do cumprimento da lei é 

competência do Ministério do Trabalho, mas 

a recomendação é de que o trabalhador con-

sulte periodicamente seu saldo na Caixa ou 

através do aplicativo do FGTS para celulares. 

E as empresas devem informar os trabalha-

dores, todos os meses, sobre os depósitos 

feitos. Se detectar irregularidades, o Ministé-

rio do Trabalho pode exigir que os emprega-

dores façam os pagamentos ou apresentem 

comprovantes. Além das denúncias, o órgão 

também se baseia no cruzamento de dados 

do governo sobre emprego como a Relação 

Anual de Informações Sociais (Rais), o Ca-

dastro Geral de Emprego e Desemprego (Ca-

ged), o sistema eSocial e informações do Se-

guro-Desemprego. 

 

     Quanto deve ser pago, e quando? 

     Os empregadores devem depositar todo 

mês o correspondente a 8% da remuneração 

paga ou devida ao trabalhador no mês ante-

rior. Nesta conta, estão incluídos extras co-

mo comissões, gorjetas, gratificações, e a 

gratificação de Natal. Os depósitos do FGTS 

devem ser efetuados até o dia 7 do mês se-

guinte àquele que é devido. Quando o dia 7 

não for dia útil, o recolhimento deverá ser an-

tecipado. Em caso de demissão, o prazo é o 

primeiro dia útil após o fim do contrato de 

trabalho (se houver o aviso prévio), ou até o 

décimo dia após a notificação (se não houver 

aviso prévio). 

     Quanto tempo é preciso esperar para fazer 

a reclamação? 

     A reclamação pode ser feita assim que o 

trabalhador constatar o atraso. O sistema da 

Caixa, porém, demora alguns dias para re-

gistrar os pagamentos. 

     Onde fazer a denúncia? 

     O trabalhador poderá apresentar denúncia 

ao sindicato representante da categoria pro-

fissional ou comparecer às Superintendên-

cias Regionais do Trabalho (os dados do de-

nunciante permanecem em sigilo). A rede de 

atendimento do Ministério do Trabalho pode 

ser consultada no endereço eletrônico 

http://trabalho.gov.br/rede-de-atendimento. 

     Quais os documentos necessários? 

     É necessária a comprovação de que os 

depósitos não estão sendo realizados, que é 

feita pelo extrato atualizado da conta vincu-

lada do FGTS. O documento pode ser obtido 

em qualquer agência da Caixa, site ou apli-

cativo. É preciso levar o Cartão do Trabalha-

dor, ou a Carteira de Trabalho, mais o cartão 

ou número do PIS. 

     Se o trabalhador tiver sido admitido antes 

de maio de 1992, é preciso ver na Carteira de 

Trabalho, na parte destinada ao FGTS, qual é 

o banco responsável por administrar essa 

conta do Fundo, e solicitar nele o extrato dos 

depósitos. 

     Nos casos em que a empresa não exista 

mais, o colaborador deve procurar a Justiça 

do Trabalho. 

 

Turma condena 

empresa de 

confecções por lesão 

que impediu 

costureira de 

trabalhar na mesma 

função 
 

 
 

               Empresa de confecções foi conde-

nada pela Primeira Turma do Tribunal Supe-

rior do Trabalho a indenizar uma costureira 

que, em decorrência da atividade que desem-

penhou por 17 anos na empresa, adquiriu 

síndrome do túnel do carpo e teve de passar 

por readaptação para realizar atividades que 

não exijam esforço físico. Ela receberá R$ 10 

mil a título de danos morais, e caberá ao Tri-

bunal Regional do Trabalho da 21ª Região 

examinar novamente o caso com base na pre-

missa de que ela tem direito, também, a in-

denização por danos materiais. 

     O TRT-RN, ao afastar a condenação por 

danos materiais, afirmou que, de acordo com 

laudo pericial, a capacidade de trabalho da 

empregada foi somente restringida, pois em-

bora tenha ficado incapaz para atividades que 

exijam esforços físicos, pôde ser readaptada 

em outra função. No recurso ao TST, a cos-

tureira sustentou que as atividades que de-

sempenhava na empresa contribuíram para o 

agravamento da lesão, destacando trechos da 

perícia que confirmam sua incapacidade per-

manente para tarefas como pregar gola e ou-

tras peças utilizando a máquina overlock. 
 

 
 

     Segundo o relator do recurso, ministro 

Hugo Carlos Scheurmann, em razão da pato-

logia, a empregada está incapacitada para a 

função que realizava. O fato de poder desem-

penhar outras atividades não afasta a conclu-

são pericial sobre a perda de capacidade para 

o seu ofício ou profissão, o que justifica o pa-

gamento da indenização por danos materiais, 

como estabelece o artigo 950 do Código Ci-

vil. 
 

 
 

     Por unanimidade, a Turma deu provimen-

to ao recurso para restabelecer a sentença 

quanto à condenação por danos materiais e 

determinou o retorno do recurso ao Tribunal 

Regional para novo julgamento. 

 

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho 
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http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/Programao_CursoPericia_3.pdf
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               Toda empresa atua sob uma cultura 

organizacional específica, com valores, prio-

ridades e modelos de trabalho previamente 

definidos. Entretanto, para os objetivos se-

rem alcançados dentro das variadas linhas de 

pensamentos, existe um fator maior e comum 

nas organizações: a boa gestão do capital hu-

mano. Pessoas precisam de incentivos e re-

conhecimentos, por isso, a figura do profis-

sional de recursos humanos – qualificado – 

é de suma importância. 

     Responsável por disseminar a filosofia e 

as perspectivas da empresa, ele deve ser vis-

to pelos demais funcionários como um pro-

fissional tático, atento às reclamações dos 

setores e com rigorosa habilidade social. 

“Ele tem a desafiadora tarefa de olhar para as 

necessidades das pessoas, por isso é preciso 

ter visão sistêmica do negócio”, destaca Ezio 

Humberto Junior, docente da área de gestão 

e negócios do Senac Bebedouro. “É esperado 

ainda que ele ofereça suporte na resolução de 

problemas, portanto, é imprescindível que 

conheça processos e perfis dos funcionários, 

auxiliando o desenvolvimento de carreiras”. 

     De maneira geral, o profissional de RH é 

parte fundamental na boa gestão de pessoas, 

quesito que incentiva e corrobora práticas de 

sucesso, ainda mais em períodos de crise e 

medo. As políticas de benefícios, por exem-

plo, têm um grande compromisso com a sa-

tisfação e recompensa aos trabalhadores, 

bem como na atração e retenção de talentos. 

“O RH é responsável por considerar e im-

plantar esses benefícios, que motivam e a-

tendem aos interesses dos funcionários de 

modo que incentivem as equipes a sentirem-

se engajadas em oferecerem o melhor para a 

empresa”, afirma o docente do Senac. 

     Tamanha responsabilidade requer capaci-

tação e bom preparo. O profissional técnico 

nesse ambiente é imprescindível, já que em 

sua formação as práticas são privilegiadas, 

tornando-o capacitado para apoiar e aplicar 

ferramentas e estratégias de gestão. Ezio res-

salta: “É indiscutível que o bom relaciona-

mento do RH com os demais setores da or-

ganização traz confiança e proximidade, por 

isso é uma área que cresce frequentemente”. 

Clique sobre a publicidade e faça sua 

inscrição agora mesmo! 
 

 

 
 

Motivar equipes é o caminho do 

sucesso no mundo corporativo 
 

 
 

Docente do Senac Bebedouro orienta sobre práticas saudáveis no ambiente de 

trabalho e como o profissional de RH é fundamental nesse processo 

     Qualificação 

     Para garantir boas vagas no mercado e 

conseguir executar atividades que de fato au-

xiliem o bom andamento das empresas é pre-

ciso investir em conhecimento. No Senac Be-

bedouro, nova turma do curso Técnico em 

Recursos Humanos terá início em 21 de mar-

ço e já está com inscrições abertas. As vagas 

são limitadas. 
 

 
 

     A capacitação buscar formar profissionais 

com competências para atuar e intervir em 

seu campo de trabalho, com foco em resul-

tados. Mais www.sp.senac.br/bebedouro ou 

pessoalmente na unidade. Dúvidas podem 

ser esclarecidas pelo telefone (17) 3344-

6500. 

     Interessados poderão aproveitar a campa-

nha de 30% de desconto do Senac São Pau-

lo. Ela se aplica a todos os cursos livres e 

técnicos presenciais, e a redução no valor 

pode chegar a 40% em turmas oferecidas 

nos períodos da manhã e da tarde.  

     Ainda, quem deseja aprimorar conteúdos 

e práticas em planejamento estratégico pode 

optar pelo Técnico em Administração. Com 

início em 22 de março, o curso prepara o alu-

no para executar atividades administrativas 

da organização relacionadas aos processos 

de gestão de pessoas, operações logísticas, 

gestão de materiais e patrimônio, marketing, 

vendas e finanças. 
[ 

 
 

     “O profissional de nível técnico em admi-

nistração tem a possibilidade de agregar va-

lor à empresa e auxiliar o treinamento de pes-

soas, além de mensurar resultados atingi-

dos”, diz Ezio. 

Clique sobre a publicidade e faça sua 

inscrição agora mesmo! 
 

 

Ministério do 

Trabalho lança 

Portal do 

Observatório 

Nacional do 

Mercado de 

Trabalho 
 

 
 

Recurso inovador de apoio à gestão, 

ferramenta é formada pelo Painel de 

Monitoramento e o Ambiente Virtual da 

Rede de Observatórios 

 

               “Este portal nos dá condições de 

acompanhar de forma mais efetiva e pontual 

o mercado de trabalho, e, com isso, promo-

ver políticas públicas capazes de atender às 

necessidades do trabalhador brasileiro”, afir-

mou o ministro Ronaldo Nogueira, na soleni-

dade de lançamento do Portal do Observa-

tório Nacional do Mercado de Trabalho, nes-

ta quarta-feira (22/02). 
 

 
 

     Criada pela Secretaria de Políticas Públi-

cas de Emprego (SPPE) do Ministério do 

Trabalho, o portal reúne informações sobre o 

Observatório Nacional do Mercado de Traba-

lho, sete bases de dados (entre elas a Rais, o 

Caged e o Cadastro Único), publicações e 

notícias relacionadas à dinâmica do mercado 

de trabalho. Além disso, integra duas impor-

tantes ferramentas para a gestão das políticas 

públicas de emprego, trabalho e renda no 

Brasil: o Painel de Monitoramento do Merca-

do de Trabalho e o Ambiente Virtual da Rede 

Observatórios do Trabalho. 

     O Painel de Monitoramento do Mercado 

de Trabalho foi criado para apoiar a gestão 

estadual e municipal das políticas públicas 

de emprego, trabalho e renda. Oferece infor-

mações atualizadas mensalmente sobre a 

movimentação do mercado formal em todo o 

país, integrando e organizando, em um am-

biente único e de fácil utilização, dados que 

podem ajudar os gestores estaduais e muni-

cipais e as entidades da sociedade civil a atu-

arem na formulação de estratégias de inclu-

são produtiva e no combate ao desemprego. 

Clique aqui e acesse o painel. 

     A segunda ferramenta, o Ambiente Virtual 

da Rede Observatórios do Trabalho, foi de-

senvolvida em parceria com o Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socio-

econômicos (Dieese). É uma rede social que 

tem como objetivo fomentar a articulação e o 

aprimoramento tecnológico dos Observató-

rios do Trabalho, com a produção de infor-

mações capazes de subsidiar o desenvolvi-

mento de políticas públicas no campo do tra-

balho.  

     “O Brasil tem 39 milhões de trabalhadores 

formais”, observou o ministro Ronaldo No-

gueira. “Isso mostra a grandeza e também a 

complexidade do nosso país. Apesar dos es-

forços dos servidores do Ministério do Tra-

balho, não há como considerar a possibili-

dade de um atendimento individual a todos. 

Com o portal, ganha o Brasil, o trabalhador, 

o empregador e o governo”, acrescentou. 

     Mesa – Participaram da solenidade, reali-

zada no Auditório do Ministério do Trabalho, 

além do ministro Ronaldo Nogueira, o secre-

tário executivo do Ministério do Trabalho, 

Antonio Correia, o secretário de Políticas Pú-

blicas de Emprego, Leonardo Arantes, o pre-

sidente do Conselho deliberativo do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (Codefat), Virgílio 

de Carvalho entre outras autoridades. 

               Atualmente está se tornando muito 

comum a prática do home office, ou seja, a 

utilização da própria casa como um escrito-

rio ou uma extensão da empresa. 

     O fundamento jurídico para tal atividade 

tem embasamento no artigo 6º da Consoli-

dação das Leis de Trabalho (CLT), que não 

distingue o trabalho realizado no estabeleci-

mento do empregador, o executado no domi-

cílio do empregado e o trabalho realizado à 

distância, desde que estejam caracterizados 

os pressupostos da relação de emprego. 
 

 
 

     Para que se caracterize a relação de tra-

balho é necessário que: 

     O trabalhador seja pessoa física; 

     Exista a pessoalidade (o trabalho deverá 

ser executado pela mesma pessoa); 

     A subordinação (atender ordens da em-

presa e dos superiores); 

     A onerosidade (mediante salário); e 

     A não eventualidade (ser um trabalho diá-

rio e contínuo). 

     Como os riscos do negócio são de res-

ponsabilidade da empresa, ela é quem deve-

rá arcar com todas as despesas inerentes à 

realização do trabalho. Assim sendo, a em-

presa deverá disponibilizar o necessário para 

que o trabalho seja executado na casa do 

trabalhador, como celulares, computadores, 

a montagem do local de trabalho e até mes-

mo a mensalidade de internet. A empresa 

deverá, ainda, observar as condições ade-

quadas do ambiente de trabalho, dentro do 

que determinam as normas de medicina e se-

gurança do trabalho. 

 
 

Trabalho home office: quais os direitos? 
 

 
 

Apesar de ser uma modalidade de contratação reconhecida pela legislação trabalhista 

brasileira, ainda não existe um regulamento específico para o home office. 
 

      O controle de jornada, de horas extras e 

até mesmo o controle de gastos, é passível de 

monitoramento e de controle pelas duas par-

tes, através de programas específicos. 

     Em alguns casos, não há que se falar em 

horas extras, pois vai depender da forma con-

tratual. Por isso, é importante destacar que 

algumas atividades são incompatíveis com a 

fixação de horários e a jornada é livremente 

organizada pelo trabalhador, sem controle do 

empregador. 

     No tocante aos direitos previdenciários, se 

a relação de trabalho seguir o modelo dis-

posto na CLT, a empresa deverá providenciar 

o registro na CTPS e o trabalhador fará jus a 

todos os direitos previdenciários, como auxí-

lio-doença, licença-maternidade, auxílio-aci-

dente, aposentadoria, etc. 

     Nota-se, portanto, que não existe uma di-

ferenciação quanto às regras que são apli-

cadas no trabalho presencial ou quando se 

tratar de home office. A diferenciação está a-

penas no local da prestação do trabalho e na 

forma de fiscalização de sua execução. 

     Apesar de ser um modalidade de contrata-

ção reconhecida pela legislação trabalhista 

brasileira, ainda não existe um regulamento 

específico para o home office. 

     Portanto, por se tratar de uma nova situa-

ção de contrato de trabalho, é recomendável 

que a efetivação desta nova modalidade seja 

efetivada ante um contrato escrito, com re-

gras claras e determinadas, que eventual-

mente será objeto de análise se houver al-

guma situação de conflito. 

 

Compartilhamos com Valéria Cristina Bichof 

     Também disponível para download, a pu-

blicação Anais da X Semana da Pesquisa que 

foi realizada no período de 21 a 23 de outubro 

de 2013. O tema da semana foi sobre “Desa-

fos e Perspectivas da Segurança e Saúde no 

Trabalho no século XXI” e a coordenação foi 

feita pelos tecnologistas da Fundacentro, Je-

ferson Peixoto da Silva, José Damásio de 

Aquino e Thais Maria Santiago de Moraes 

Barros. 

     A História em Quadrinhos “Nanotecnolo-

gia, Un Universo em Construcción”, dispo-

nível para download na página da biblioteca 

da Fundacentro, agora também está dispo-

nível no formato impresso e em espanhol. Em 

sua terceira edição, com 23 páginas, a publi-

cação de 2015 faz parte da série nanotecno-

logia em quadrinhos. 

 

Por ACS/D.M.S 

     Com o título “Violeiros - Transporte Ru-

ral”, os autores Thais Maria Santiago de Mo-

raes Barros, tecnologista da Fundacentro de 

Campinas e Cleiton Faria Lima, chefe dos 

Serviços de Ações Educativos (SAE) da Fun-

dacentro de São Paulo, publicam este ano, a 

História em Quadrinhos sobre transporte 

rural. 

     Com 13 páginas, a HQ está disponível 

para download no portal da Fundacentro. De 

forma lúdica, a publicação traz informações 

que possam contribuir para a promoção da 

segurança no transporte de trabalhadores ru-

rais. Além disso, Thais Barros e Cleiton Lima 

destacam alguns pontos das legislações vi-

gentes que regulamentam o transporte, como 

por exemplo, a Norma Regulamentadora nº 

31 - Segurança e saúde no trabalho na agri-

cultura, pecuária silvicultura, exploração flo-

restal e aquicultura. 

Fundacentro publica temas sobre 

Transporte Rural, Anais da Semana da 

Pesquisa e Nanotecnologia 

http://www.norminha.net.br/
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060
http://www.sp.senac.br/bebedouro
http://www.norminha.net.br/Arquivos/Arquivos/CursoNR-12_40Horas_ProgramaApresentao.pdf
http://obtrabalho.mte.gov.br/
http://obtrabalho.mte.gov.br/
http://mercadodetrabalho.mte.gov.br/pentaho/api/repos/:public:SPPE:INDEX.xaction/generatedContent
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2017/2/anais-da-x-semana-da-pesquisa
http://fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2015/3/nanotecnologia-un-universo-en-construccion
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2017/2/hq-violeiros-transporte-rural
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               O aplicativo SST Fácil, desenvol-

vido pela Fundacentro, teve a inclusão de no-

vos conteúdos, entre eles um voltado segu-

rança em laboratórios químicos. Também 

houve novidades técnicas, que melhoraram a 

usabilidade do App, que pode ser baixado 

gratuitamente no Google Play e na Apple 

Store. 

     A ideia de inserir esse tema no aplicativo 

surgiu a partir de um curso de segurança em  

laboratórios de química ministrado pelos pro 

fissionais da Fundacentro: Walter Pedreira, 

Marcela Ribeiro, Paula Nassar e Fernanda 

Ventura. 

 

     Divididas em tópicos, as perguntas e res-

postas utilizadas no aplicativo buscaram tra-

zer informações básicas sobre boas práticas 

de trabalho em laboratórios de química; ris-

cos e danos à saúde; armazenamento de pro-

dutos químicos e descarte de resíduos quí-

micos. “As questões abordaram os riscos 

químicos relacionados à manipulação, ao ar- 

 

tendo em vista sua relevância para o desen-

volvimento das relações empregatícias. Fica-

ram vencidos a ministra Rosa Weber e o mi-

nistro Edson Fachin. 
 

 
 

     O recurso era de relatoria do ministro Te-

ori Zavascki e, com seu falecimento, será a-

plicado, para efeito da publicação do acórdão 

da repercussão geral, o artigo 38, inciso IV, 

alínea “b”, do Regimento Interno do STF. O 

dispositivo prevê que, em caso de aposen-

tadoria, renúncia ou morte, o relator será su-

bstituído pelo ministro que tiver proferido o 

primeiro voto vencedor acompanhando-o, 

para lavrar ou assinar os acórdãos dos julga-

mentos anteriores à abertura da vaga. 

Fonte: Justiça em Foco 

Fiscalizações contra 

o trabalho infantil 

serão reforçadas no 

Carnaval 

 

Auditores fiscais estarão de plantão nas 

principais cidades do país durante o carnaval 
 

               O combate ao trabalho infantil vai 

ganhar reforço no Carnaval. As equipes de 

fiscalização do Ministério do Trabalho farão 

plantão nos principais centros do país, prin-

cipalmente nos locais com grandes eventos. 

     O diretor do Departamento de Fiscaliza-

ção do Trabalho do Ministério, João Paulo 

Ferreira Machado, lembra que as atividades 

nas festas carnavalescas são normalmente 

nas ruas ou em casas noturnas. E em ne-

nhum desses locais é permitido o trabalho 

para menores de 18 anos. 

     “São locais que deixam as crianças e a-

dolescentes expostos a todo o tipo de vio-

lência, inclusive sexual, física e psicológica. 

Por isso, o trabalho nesses ambientes se en-

quadra nas atividades relacionadas na Lista 

das Piores Formas de Trabalho Infantil, a 

Lista TIP”, explica. 

 

     Apesar dos fiscais estarem presentes no 

Carnaval, João pede que a população cola-

bore não comprando bebidas e alimentos de 

crianças e adolescentes. “A criança exposta 

a esse tipo de trabalho deixa de estar pro-

tegida em casa ou estudando para ser sub-

metida a uma situação de risco. E a socie-

dade não pode incentivar esse tipo de con-

duta. Se você está preocupado e deseja aju-

dar, ajude denunciando o trabalho infantil à 

rede de proteção”. 

     No Brasil, o trabalho não é permitido sob 

qualquer condição para crianças e adoles-

centes entre zero e 13 anos. Somente a partir 

dos 14 anos é permitido trabalhar como a-

prendiz. Dos 16 aos 18 anos, as atividades 

laborais são autorizadas, desde que não a-

conteçam das 22h às 5h, não sejam 

insalubres ou perigosas e não façam parte da 

Lista TIP. 

     As denúncias de trabalho infantil podem 

ser feitas em qualquer agência, gerência ou 

superintendência do Ministério do Trabalho 

no Brasil. Por telefone, a denúncia pode ser 

feita pelo serviço Disque 100 do governo fe-

deral, o Disque Direitos Humanos, que rece-

be todos os tipos de denúncia de violação 

contra crianças e adolescentes. 

Fonte: Portal Brasil 

 

 

               Um jovem trabalhador de 24 anos 

morreu nesta terça-feira (21/02), vítima de 

acidente de trabalho quando prestava serviço 

a Conserman, Comercio Serviços Manuten-

ção Reparo e Operação Ltd, localizada na Es-

trada da Cascalheira, em Camaçari, região 

metropolitana de Salvador. 

     De acordo com informações da polícia, 

Danilo Santos Ferreira estava trabalhando na 

               O Supremo Tribunal Federal (STF) 

reconheceu a existência de repercussão geral 

na matéria tratada no Recurso Extraordinário 

(RE) 828040, que discute a natureza jurídica 

da responsabilidade do empregador na repa-

ração de danos a empregado vítima de aci-

dente de trabalho, tendo em vista o disposto 

no artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição 

Federal, que prevê a obrigação de indenizar 

quando há dolo ou culpa. 

     O recurso foi interposto pela Protege S/A 

– Proteção e Transporte de Valores contra 

decisão do Tribunal Superior do Trabalho 

(TST) que a condenou ao pagamento de in-

denização a um vigilante de carro forte devi-

do a transtornos psicológicos decorrentes de 

um assalto. A tese adotada pelo TST foi a da 

responsabilidade objetiva, que prescinde da 

comprovação de dolo ou culpa, fazendo inci- 

dir no caso a regra prevista no artigo 927, pa-

rágrafo único, do Código Civil, por se tratar 

de atividade de risco. Para a empresa, porém, 

a condenação contrariou o dispositivo cons- 

titucional que trata da matéria, uma vez que o 

assalto foi praticado em via pública, por ter-

ceiro. 
 

 
 

     O RE 828040 é o processo paradigma do 

tema 932 da tabela de repercussão geral do 

STF. O Plenário Virtual, por maioria, enten-

deu que a matéria tem natureza constitu-

cional e tem repercussão econômica e social,  

empresa Conserman, situada na Estrada da 

Cascalheira quando uma ponte rolante bateu 

na sua cabeça causando traumatismo crani-

ano. 

     A vítima foi socorrida para o Hospital Ge-

ral de Camaçari (HGC), dando entrada por 

volta das 13h30, evoluindo para óbito às 

14h. 

App passa a incluir informações sobre segurança em laboratório 

mazenamento e ao descarte de uma grande 

variedade de agentes químicos em decorrên-

cia de atividades de ensino ou pesquisa”, 

explica a técnica do Serviço de Agentes Quí-

micos da Fundacentro, Fernanda Ventura 

     O aplicativo apresenta ainda medidas de 

prevenção e boas práticas, visando à segu-

rança e saúde dos trabalhadores de labora-

tórios. “Alguns exemplos incluem a manipu-

lação de produtos químicos voláteis em ca-

pelas de exaustão; a utilização de EPIs ade-

quados aos produtos manipulados quando 

as proteções coletivas não forem suficientes 

para garantir a proteção aos agentes nocivos 

e a segregação de produtos químicos por 

compatibilidade química no armazenamen-

to”, aponta Ventura. 

     Clique aqui para obter outras informa-

ções. 

Camaçari: Jovem de 24 anos morre em acidente de 

Trabalho na Conserman 

     Danilo era morador de Camaçari, no bair-

ro Jardim Brasilia. As condições do acidente 

serão analisadas pela perícia. 

Fonte: Bahia No Ar 

 

Homem acaba com 

prego na região 

genital após 

acidente de trabalho 

             Um trabalhador da construção civil 

de Swansea, Reino Unido, quase acaba com 

o pênis pregado na região pélvica após um 

acidente de trabalho. Sam Rees, 22 anos, 

manejava uma máquina de pressão com 

pregos quando o aparelho escapuliu de sua 

mão e disparou um prego na área genital. 

     Após o acidente, o homem foi levado ime-

diatamente para o hospital para retirar o item 

do local. “O prego tinha 90mm de compri-

mento e entrou cerca de 70mm para dentro 

do corpo. Os médicos disseram que por pou-

co não atingiu uma artéria. E se eu tivesse 

tirado por conta própria, teria morrido”, con-

tou Sam ao jornal Daily Mail. 

Fonte: Metrópoles 

Camareira de motel 

consegue 

reconhecimento de 

direito ao adicional 

de insalubridade 

 

 

 

               Uma camareira de motel em Belo 

Horizonte (MG) conseguiu em recurso para o 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) restabe-

lecer sentença condenatória contra o ex-em-

pregador que negou a concessão de adicional 

de insalubridade para a empregada. 

     Ela havia ganhado a causa na 1ª instância, 

mas o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª 

Região (MG) reformou a sentença, entenden-

do que as tarefas da camareira, limpeza de 

quartos, banheiros, recolhimento e separação 

de roupas de cama de motel estavam fora da 

hipótese normativa. Segunda decisão, a em-

pregada recebeu EPIs e treinamento para usá-

los. Ainda segundo a tese jurídica, as ativi-

dades da camareira só seriam insalubres se 

houvesse uso de drogas injetáveis pelos fre-

quentadores do estabelecimento. “Só assim o 

trabalho em motel poderia se equiparar a lixo 

hospitalar”, conclui o TRT. 

     No recurso para o TST, a trabalhadora in-

sistiu no direito ao adicional. Segundo ela, o 

TRT contrariou a Súmula nº 448, II, do TST, 

que diz que a higienização de instalações sa-

nitárias de uso público ou coletivo de grande 

circulação, como é o caso de motéis e hotéis, 

e a respectiva coleta de lixo enseja o paga-

mento de adicional de Insalubridade em grau 

máximo. 

     Em seu voto, a relatora, desembargadora 

convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, a-

colheu o argumento da trabalhadora. Segun-

do Santos, houve, sim, contrariedade à Su-

mula nº 448, devendo ser afastada a decisão 

regional e restabelecida a sentença. A empre-

sa agora terá também de arcar com todos os 

gastos em relação ao processo, na forma e 

valor determinados na sentença. Mas a em-

presa ainda pode recorrer. 

 

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho 

N 

STF discutirá responsabilização objetiva de empregador 

por danos decorrentes de acidente de trabalho 
 

 

 
 

Uma ponte rolante bateu na cabeça da vítima causando traumatismo craniano 

 

http://www.norminha.net.br/
http://www.equipeni.com.br/
https://www.magazinevoce.com.br/magazinemegazinenorminha/
http://rede.natura.net/espaco/norminhanet
https://goo.gl/DLMAVQ
http://www.fundacentro.gov.br/noticias/detalhe-da-noticia/2017/2/aplicativo-sst-facil-traz-novos-conteudos-e-reformulacoes-tecnicas
https://bahianoar.com/camacari-jovem-de-24-anos-morre-em-acidente-de-trabalho-na-conserman/
http://www.tstonline.com.br/curso-auditor-interno-esocial-araçatuba?tracking=5878b44f50060


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Página 10/10 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 09 - Nº 403 - 23/02/2017 

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 403 - 23/02/2017 - Fim da Página 10/10 

não ofereçam completa proteção contra os 

riscos de acidentes do trabalho ou de doen-

ças profissionais e do trabalho; 

     b) enquanto as medidas de proteção cole-

tiva estiverem sendo implantadas; e 

     c) para atender a situações de emergên-

cia. 
 

 
 

     Compete ao Serviço Especializado em En-

genharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho – SESMT, ou a Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes – CIPA nas em-

presas desobrigadas de manter o SESMT, re-

comendar ao empregador o EPI adequado ao 

risco existente em determinada atividade. 
 

 
 

     Os tipos de EPI´s utilizados podem variar 

dependendo do tipo de atividade ou de riscos 

que poderão ameaçar a segurança e a saúde 

do trabalhador e da parte do corpo que se 

pretende proteger, tais como: 

     Proteção auditiva: abafadores de ruídos 

ou protetores auriculares; 

     – Proteção respiratória: máscaras e filtro; 

     – Proteção visual e facial: óculos e visei-

ras; 

     – Proteção da cabeça: capacetes; 

     – Proteção de mãos e braços: luvas e 

mangotes; 

     – Proteção de pernas e pés: sapatos, bo- 

tas e botinas; 

     – Proteção contra quedas: cintos de segu-

rança e cinturões. 

     O equipamento de proteção individual, de 

fabricação nacional ou importado, só poderá 

ser posto à venda ou utilizado com a indi-

cação do Certificado de Aprovação – CA, ex-

pedido pelo órgão nacional competente em 

matéria de segurança e saúde no trabalho do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 
 

 
 

     Dentre as atribuições exigidas pela NR-6, 

cabe ao empregador as seguintes obriga-

ções: 

     – adquirir o EPI adequado ao risco de ca-

da atividade; 

     – exigir seu uso; 

     – fornecer ao trabalhador somente o equi-

pamento aprovado pelo órgão, nacional 

competente em matéria de segurança e saúde 

no trabalho; 

     – orientar e treinar o trabalhador sobre o 

uso adequado, guarda e conservação; 

     – substituir imediatamente o EPI, quando 

danificado ou extraviado; 

     – responsabilizar-se pela higienização e 

manutenção periódica; e 

     – comunicar o MTE qualquer irregulari-

dade observada; 

     O empregado também terá que observar 

as seguintes obrigações: 

     – utilizar o EPI apenas para a finalidade a 

que se destina; 

     – responsabilizar-se pela guarda e con-

servação; 

     – comunicar ao empregador qualquer al-

teração que o torne impróprio ao uso; e 

     – cumprir as determinações do emprega-

dor sob o uso pessoal; 

     Os Equipamentos de Proteção Individual 

além de essenciais à proteção do trabalha-

dor, visando a manutenção de sua saúde físi-

ca e proteção contra os riscos de acidentes 

do trabalho e/ou de doenças profissionais e 

do trabalho, podem também proporcionar a 

redução de custos ao empregador. 

     É o caso de empresas que desenvolvem 

atividades insalubres e que o nível de ruído, 

por exemplo, está acima dos limites de tole-

rância previstos na NR-15. Neste caso, a em- 

presa deveria pagar o adicional de insalubri-

dade de acordo com o grau de enquadra-

mento, podendo ser de 10%, 20% ou 40%. 

     Com a utilização do EPI a empresa poderá 

eliminar ou neutralizar o nível do ruído já 

que, com a utilização adequada do equipa-

mento, o dano que o ruído poderia causar à 

audição do empregado será eliminado. 

     A eliminação do ruído ou a neutralização 

em nível abaixo do limite de tolerância isenta 

a empresa do pagamento do adicional, além 

de evitar quaisquer possibilidades futuras de 

pagamento de indenização de danos morais 

ou materiais em função da falta de utilização 

do EPI. 
 

 
 

     Entretanto, é importante ressaltar que não 

basta o fornecimento do EPI ao empregado 

por parte do empregador, pois é obrigação 

deste fiscalizar o empregado de modo a ga-

rantir que o equipamento esteja sendo uti-

lizado. 

     São muitos os casos de empregados que, 

com desculpas de que não se acostumam ou 

que o EPI o incomoda no exercício da função, 

deixam de utilizá-lo e consequentemente, 

passam a sofrer as consequências de um 

ambiente de trabalho insalubre. 

     Nestes casos o empregador deve utilizar-

se de seu poder diretivo e obrigar o empre-

gado a utilizar o equipamento, sob pena de 

advertência e suspensão num primeiro mo-

mento e, havendo reincidências, sofrer puni-

ções mais severas como a demissão por jus-

ta causa. 

     Para a Justiça do Trabalho o fato de com-

provar que o empregado recebeu o 

equipamento (por meio de ficha de entrega 

de EPI), por exemplo, não exime o 

empregador do pagamento de uma eventual 

indenização, pois a norma estabelece que o 

empregador deva garantir o seu uso, o que 

se faz através de fiscalização e de medidas 

coercitivas, se for o caso.  

Fonte: Boletim Guia Trabalhista, por Sergio 

Ferreira Pantaleão 

 

Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar 

Fisioterapeuta do Trabalho – Professor de Educação 

Física EDP Consultoria – Ergonomia e HO 

www.edpconsultoria.com.br  

ABNT NBR 9735 - 

Conjunto de 

equipamentos para 

emergências no 

transporte terrestre 

de produtos 

perigosos 
 

 

 

                Reiteramos que a norma técnica 

ABNT NBR 9735 – Conjunto de equipamen-

tos para emergências no transporte terrestre 

de produtos perigosos, publicada em 30 de 

maio de 2016 e em vigor desde a mesma data, 

apresenta algumas alterações no conjunto de 

equipamentos para situações de emergência 

para o transporte rodoviário, além da inclusão 

de itens para o transporte ferroviário. 

     A norma, elaborada pela ABNT/CB16 – 

Comitê Brasileiro de Transportes e Tráfego, 

estabelece o conjunto de equipamentos para 

situações de emergência para o transporte ro-

doviário e ferroviário e os equipamentos de 

proteção individual (EPI), que devem ser utili-

zados pelo condutor e equipe envolvida no 

transporte, se houver, por exemplo ajudante 

do motorista. 

     A norma tem “status/força de lei” por ser 

citada na Resolução da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) nº 5232 de 

2016 em seu artigo “1.1.2 Normas da Asso-

ciação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

aplicáveis ao transporte terrestre de produtos 

perigosos”. 

 

CONSULTE A ON SAFETY E SAIBA COMO MONITORAR O EPI NA SUA EMPRESA 

               O Equipamento de Proteção Indivi-

dual – EPI é todo dispositivo ou produto, de 

uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado a proteção contra riscos capazes 

de ameaçar a sua segurança e a sua saúde. 

     O uso deste tipo de equipamento só deve-

rá ser feito quando não for possível tomar 

medidas que permitam eliminar os riscos do 

ambiente em que se desenvolve a atividade, 

ou seja, quando as medidas de proteção co-

letiva não forem viáveis, eficientes e suficien-

tes para a atenuação dos riscos e não ofe-

recerem completa proteção contra os riscos 

de acidentes do trabalho e/ou de doenças 

profissionais e do trabalho. 

     Os equipamentos de proteção coletiva – 

EPC são dispositivos utilizados no ambiente 

de trabalho com o objetivo de proteger os tra-

balhadores dos riscos inerentes aos proces-

sos, tais como o enclausuramento acústico 

de fontes de ruído, a ventilação dos locais de 

trabalho, a proteção de partes móveis de má-

quinas e equipamentos, a sinalização de se-

gurança, dentre outros. 

     Como o EPC não depende da vontade do 

trabalhador para atender suas finalidades, 

este tem maior preferência pela utilização do 

EPI, já que colabora no processo minimi-

zando os efeitos negativos de um ambiente 

de trabalho que apresenta diversos riscos ao 

trabalhador. 

     Portanto, o EPI será obrigatório somente 

se o EPC não atenuar os riscos completa-

mente ou se oferecer proteção parcialmente. 

     Conforme dispõe a Norma Regulamenta-

dora 6, a empresa é obrigada a fornecer aos 

empregados, gratuitamente, EPI adequado ao 

risco, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, nas seguintes circunstân-

cias: 

     a) sempre que as medidas de ordem geral 

 

                 A 2ª Câmara do TRT-15 condenou 

a reclamada, uma empresa do ramo de trans-

portes e serviços, a pagar R$ 20 mil de inde-

nização por danos morais ao reclamante, que 

estava submetido a uma jornada estafante de 

mais de 12 horas diárias de trabalho. O acór-

dão também deu provimento ao pedido do 

trabalhador e excluiu o tempo de espera do 

cômputo das horas extraordinárias, mas res-

saltou que essa exclusão fosse apenas a par-

tir da entrada em vigor da lei 12.619/2012. 

     Para o relator do acórdão, desembargador 

José Otávio de Souza Ferreira, o reclamante 

estava submetido a uma jornada estafante de 

trabalho, laborando por mais de doze horas 

diárias, e mesmo após a entrada em vigor da 

Lei 12.619/12, “as papeletas de controle de 

jornada registram expedientes de treze a 

quinze horas diárias”. 

     Segundo afirmou o colegiado, “todo tra-

balho deve ser executado dentro de certos li-

mites físicos e sociais, sob pena de, na prá-

tica, retornarmos à sua origem etimológica 

que remete à tortura (do latim ‘tripalium’, que  

originou o verbo ‘tripaliare’) e às condições 

desumanas vivenciadas na Revolução Indus-

trial”. 

     O relator citou ainda a Declaração de Fila-

délfia de  1944, segundo a  qual “o  trabalho 

não é uma mercadoria e, por conseguinte, 

não pode ser tratado como uma coisa, um 

meio para se atingir um fim, ao revés, deve 

respeitar a integridade e os direitos humanos 

e fundamentais do trabalhador, para legitimar 

a relação de subordinação jurídica e eco-

nômica existente entre empregador e empre-

gado”. 

     A Câmara concluiu, assim, que a limita-

ção da jornada de trabalho e o descanso se-

manal remunerado são “medidas de suma 

importância, pois refletem no aspecto fisioló-

gico, social e econômico do empregado”, e 

que tais direitos, “somados aos demais di-

reitos humanos e fundamentais, formam o 

denominado trabalho decente”, segundo afir-

ma o jurista José Cláudio Monteiro de Brito 

Filho. 

     A decisão colegiada afirmou, por fim, que 

é “inegável o dano extrapatrimonial sofrido 

pelo autor, que durante meses seguidos teve 

sua jornada extraordinária transformada em 

ordinária, em tempo muito superior aos limi-

tes aceitáveis pela legislação vigente”, e que  

EPI - Equipamento de Proteção Individual 

Não basta fornecer é preciso fiscalizar 

“a presente situação extrapolou os limites da 

razoabilidade e do juízo de proporcionalida-

de, sendo que a mera quitação das horas ex-

tras prestadas não elide os danos acarretados 

ao reclamante, ou seja, não ‘compra’ a viola- 

ção aos seus direitos fundamentais, razão 

pela qual faz jus o obreiro à indenização plei-

teada e deferida na origem”. 

     O acórdão considerou, para fixar o valor 

de R$ 20 mil a ser pago pela empresa, “a de-

sídia da ré quanto ao cumprimento das nor-

mas de segurança do trabalho, o porte eco-  

Empresa do ramo de transporte terá de indenizar trabalhador 

submetido a jornada estafante 

nômico da empregadora, o tempo de duração 

do pacto laboral (20/1/2010 a 26/12/2013) e 

o caráter pedagógico da medida”. O valor, 

segundo o colegiado, serve ao mesmo tempo 

para punir a reclamada e evitar o enriqueci- 

mento ilícito do reclamante. 

Fonte: Tribunal Regional do Trabalho 15ª 

Região Campinas. 
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