DESDE 18/AGOSTO/2009

Norminha

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 proporcionar aos participantes o conhecimento básico
das atividades de um parque eólico, seus
principais componentes e funcionamento de
um aerogerador, permitindo entender as rotinas de manutenção e operação.
Voltado para profissionais que estejam
buscando conhecimento no setor, tais como
técnicos, engenheiros, empresários, investidores 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 Engenharia Elétrica com Ênfase em Sistemas de
Automação, Mestrando em Engenharia Mecânica e Pós-Graduando em Energias Renováveis, possui experiência profissional na área de Gestão de Projetos e Experiência docente em instituições de ensino técnico e superior (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).

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 (Sistema Estratégico para o Gerenciamento Internacional de Substâncias Químicas ), entre os
dias 7 e 9 de fevereiro, em Brasília/DF. O objetivo 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 engenheiro 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 população e para o meio ambiente.
Leia mais clicando AQUI.
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Fundacentro divulga pesquisa inédita sobre o trabalho
dos pescadores artesanais do Pará
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 econômico, o que permite estender a reflexão
para a realidade da categoria em âmbito nacional, 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, diferente da pesca industrial, que utiliza grandes embarcações bem equipadas, a artesanal
ainda é muito rudimentar, expondo os pescadores a diversos riscos.
Para conhecer a realidade desses profissionais das águas, os pesquisadores foram a
campo: visitaram colônias de pescadores, locais de pesca e colheram depoimentos dos
trabalhadores.
Em entrevista ao podcast Podprevenir
desta semana, a coordenadora do projeto,
Laura Soares, da Fundacentro do Pará, lembra que os acidentes de trabalho mais comuns relatados pelos pescadores são as ferradas de arraias e de diversos tipos de bagre;
ocorrências com instrumentos de trabalho,
como anzóis e linhas, além de quedas no interior da embarcação e na água.
Laura lembra que a visão que os pescadores têm dos riscos na atividade chamou a
atenção dos pesquisadores: os perigos são
vistos como algo natural que faz parte da rotina de trabalho. “Pensar assim implica em
não questionar as condições em que eles executam os procedimentos, portanto, é prati-

camente inexistente qualquer discussão sobre as medidas adequadas de prevenção e
uso de EPIs, por exemplo”, explica a especialista.
A precariedade das condições da pesca
artesanal causa ainda problemas de saúde,
como reumatismos, lombalgias, cataratas
pela exposição intensa ao sol e doenças respiratórias. 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 pescadores.
O resultado do estudo será debatido em
seminários promovidos nas comunidades de
pescadores, envolvendo também pesquisadores de outras instituições. A publicação
está disponível no portal da Fundacentro e
também na página Pesquisas no site do
Podprevenir. Para ouvir a entrevista completa acesse www.podprevenir.com.br, também na versão mobile.

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

Não às reformas que retiram e reduzem
direitos dos trabalhadores
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 reflexos negativos, que mutilam nosso desenvolvimento e a nossa dignidade de Ser Humano, a exemplo da carga excessiva de impostos – 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 sustentável para a habitação, do desastre irrecuperável causado pela falta de saneamento
básico, do descontrole ambiental, do descaso 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, conseguidos 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 Estado de São Paulo, não pode ficar calado diante
desta sorte de atos e imposições, voltados a
desmantelar nossos direitos. Nosso Sindicato sempre foi a favor do diálogo, das negociações, da busca de soluções, mas, não pode silenciar sua voz perante esta banalização
total e esse retrocesso doentio que tentam
imputar aos trabalhadores.
Não podemos nos calar diante desse ímpeto 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 isoladamente o peso de uma imparcial reforma da
previdência.
Não podemos nos calar e assistir – de
mesmo modo – as manobras para que a reforma trabalhista flexibilize direitos já conquistados 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 dignidade, 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 decente, pela sustentabilidade, pela esperança
e fé em um País – grande e digno – que um
dia irá extirpar todos os desmandos, desigualdades 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

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

Alterada a NR-28

A PORTARIA MTb Nº 167, DE 20 DE
FEVEREIRO DE 2017 do Ministério do Trabalho, publicada no Diário Oficial (21/02/2017),
alterou o Anexo II da Norma Regulamentadora
n.º 28 - Fiscalização e Penalidades, para incluir os seguintes códigos de ementas:
- Anexo 2 (Exposição Ocupacional ao
Benzeno em Postos Revendedores de Combustíveis - PRC) da Norma Regulamentadora
n.º 09 (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais - PPRA);
- Norma Regulamentadora n.º 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos);
- Norma Regulamentadora n.º 34 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção e Reparação Naval); e
- Norma Regulamentadora n.º 35 (Trabalho em Altura).

Vale lembrar que a NR 28 é de uso exclusivo da Auditoria Fiscal do Trabalho, e regulamenta as penalidades aplicadas em caso
de infrações aos preceitos legais e/ou regulamentares sobre Segurança e Saúde do Trabalho, inclusive quanto ao enquadramento na
gradação das multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho.

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-auditorinterno-esocialaraçatuba?tracking=5878b44f50060
N
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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 Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado
de São Paulo (SINTESP), Marcos Antonio Almeida 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, Técnico de Segurança do Trabalho, os representantes foram recebidos pelo Presidente da
entidade, Paulo Arsego e o Assessor da Presidência, Maradona.
Para Marquinhos, a contribuição da Fundacentro é imprescindível para colocar no
mercado de trabalho profissionais bem formados, já que os cursos oferecidos não preparam adequadamente os profissionais Técnicos de Segurança do Trabalho.
Atualmente, o SINTESP coordena 396 escolas de Técnicos de Segurança do Trabalho,
chegando a formar anualmente, mais de 3 mil
alunos. “Profissionais com má formação geram 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 Sindicato.
O projeto, de acordo com a proposta apresentada pelo SINTESP incluiria o desenvol-

vimento de uma linguagem prática dirigida
aos trabalhadores, além de módulos que apresentariam os temas voltados para a NR12, 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 aplicada 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 apresentar a proposta ainda no mês de março ao Ministério 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.

Relatório de Atividades Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos
Ambientais (RAPP)

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, Ronaldo Nogueira, em Plenária Nacional da
União Geral dos Trabalhadores (UGT), realizada nesta segunda (20/02), em Brasília.

Em reunião com sindicalistas,
ministro Ronaldo Nogueira defende
unicidade sindical
Ronaldo Nogueira
As questões que mais geravam dúvidas
sobre a modernização trabalhista foram esclarecidas 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 cima de três eixos: segurança jurídica, nenhuma redução de direitos, ou seja, a ideia é
consolidar os direitos trabalhistas e oportunidade de trabalho para todos.

Entidades relataram formação de mais de um sindicato para representar mesma base
de trabalhadores
A unicidade sindical foi defendida
pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, em reunião com a União Geral dos Trabalhadores (UGT) e sindicalistas ligados ao
comércio nesta terça-feira (21/02). O ministro 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. Segundo o ministro, a pasta avalia a elaboração de
uma nova tabela de categorias, que estabelece grupos de trabalhadores e suas representações. A medida poderia reduzir até 95%
dos conflitos nas bases sindicais, de acordo
com Secretaria de Relações do Trabalho.

Na reunião com o ministro, o presidente
da UGT, Ricardo Patah, e sindicalistas pediram que o Ministério coíba a criação de sindicatos que se sobrepõem à base de comerciários em vários estados. Além disso, solicitou que o órgão aumente a fiscalização para
coibir investidas de pessoas que querem fundar entidades sindicais apenas para arrecadar recursos dos trabalhadores e do governo.
O ministro Ronaldo Nogueira lembrou
que o Ministério tem sido criterioso na aprovação de novos sindicatos. Ele afirmou que,
desde que assumiu o ministério, a pasta autorizou o funcionamento de 165 entidades. “E
muitas vezes atendendo a decisão judicial”,
disse. Atualmente, há mais de 16 mil sindicatos registrados no país.
Ministério do Trabalho
Assessoria de Imprensa - Fausto Carneiro

O Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP), previsto na Lei
6.938/81 (§ 1º, Art. 17-C), é um instrumento
de coleta de informações de interesse ambiental com objetivo de colaborar com os
procedimentos de controle e fiscalização ambiental, além de subsidiar ações de gestão
ambiental. O seu preenchimento e entrega
são obrigatórios para pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades sujeitas à cobrança de Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental - TCFA.
Para verificar quais atividades são passíveis de TCFA e, consequentemente, obrigadas ao RAPP, acesse a tabela de atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de
recursos ambientais do Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras 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 potencialmente 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 preenchidos devem ser referentes ao exercício da
atividade no período de 1° de janeiro a 31 de
dezembro do ano anterior.
Para facilitar o preenchimento, encontram-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 “Atividades - Lei 10.165/00”.

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

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 nenhum prejuízo. “A nossa proposta foi formada para consolidar direitos, e nenhum direito
está sob ameaça. Estamos dando a oportunidade para que o trabalhador escolha nas
convenções coletivas a melhor forma de exercer sua função no mercado. E com isso
estamos potencializando a representatividade 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 sólida, transparente e eficaz para o crescimento
do país.
Ministério do Trabalho
Assessoria de Imprensa
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sar a ser, em termos de dimensão econômica, bastante atraente”, salienta.

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 evento, que aconteceu no Engenho Central,
contou com programação dedicada a explicar
o uso estratégico de infraestrutura e serviços
de informação e comunicação para responder às necessidades sociais e econômicas
das cidades. Além disso, o encontro foi organizado para evidenciar o potencial da Aglomeração Urbana de Piracicaba (AUP) como
polo disseminador do conceito e demonstrar
formas de gestão para a sustentabilidade. Diante da iniciativa, estiveram reunidos representantes das 23 cidades que compõem o
AUP, dos setores público e privado, bem como da sociedade organizada e especialistas
de vários segmentos que envolvem demandas como mobilidade urbana, energia, resíduos 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 engajamento da sociedade, empresas e governos
pode melhorar a qualidade de vida e o avanço
do desenvolvimento social, econômico, cultural e político. Na definição do organizador
do evento, Luigi Longo, “os temas macro sugeridos no seminário foram, sobretudo, para
transformar a região em polo de cidades inteligentes, atraindo indústrias, tecnologias, patentes, geração de emprego, e geração de riqueza efetiva para os municípios que compõem a AUP”. O prefeito anfitrião, Barjas Negri, apresentou as diferentes vertentes que
destacam a região como indutora do sistema
e ressaltou a importância de que as administrações públicas tomem a dianteira para
aproveitar os recursos já existentes e se tornem 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 especialistas que estão à frente das principais temáticas, como Vitor Amuri, presidente do Instituto 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 planejamento. Como representante do meio político,
compareceu o deputado estadual Roberto
Morais, que falou sobre o projeto de lei para
a criação do Fundo Desenvolvimento Regional, para financiamentos de obras de interesse dos municípios, e outro, que já está
tramitando na Assembleia Legislativa, para

transformar o Aglomerado em Região Metropolitana de Piracicaba, de modo a atrair ainda
mais benefícios.
Personalidade de destaque entre os palestrantes esteve o Senador ítalo-brasileiro
Fausto Longo, que atua como intermediador
entre os interesses dos dois países, e acrescentou sua experiência tendo visitado lugares que já desenvolvem o sistema. Longo exemplificou 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 empresas internacionais, mas é preciso ter a ousadia 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 experiências bem-sucedidas nas áreas de saneamento e destinação de resíduos e ganha
muito em realizar este seminário, no sentido
de tentar agregar conhecimento com os municípios integrantes do Aglomerado Urbano.
“Quando você propõe incorporar novas tecnologias para facilitar a vida do cidadão e
baratear o custo da gestão pública, já é extremamente 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 coordenada, 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-

O seminário foi dividido em painéis com
debates
O seminário foi dividido em painéis com
debates, incluindo temas como, por exemplo, a eficiência energética dos municípios e
de como otimizar recursos mantendo a qualidade da iluminação pública. Em paralelo aconteceu uma mostra com estandes dos patrocinadores do evento, empresas que colaboram com tecnologia, produtos e outras formas de tornar administração pública mais
eficiente e produtiva.

Alunas do Senac Araçatuba participam
de atividade em comemoração ao
aniversário do Poupatempo

O AUP como referência nacional
A região que compõe o Aglomerado Urbano de Piracicaba também está preparando
o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e a realização do seminário se tornou
oportunidade para identificar os pontos positivos 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 inclusive a outros municípios que se inspirarem
nas experiências.
A Aglomeração Urbana de Piracicaba foi
criada em 2012 e é formada por 23 municípios: Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna,
Iracemápolis, Laranjal Paulista, Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio
Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Gertrudes, 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 industrializadas e produtivas do Estado de São
Paulo. A AUP está entre as quatro regiões
mais rentáveis do Estado, com empresas nacionais e multinacionais, e concentra os setores sucroalcooleiro e metal-mecânico, alimentação, bens de capital, cerâmica, agroindústria, metalurgia, entre outros. A localização é outro ponto positivo por integrar a malha rodoviária estadual, o que favorece o acesso de pessoas e mercadorias ao Porto de
Santos e aos aeroportos de Congonhas,
Cumbica e Viracopos. Sofia Jucon

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 atendimentos de acordo com cada tipo de pele.

Quem tem direito ao adicional noturno?
1. Adicional noturno: seu conceito
O adicional é um acréscimo salarial decorrente da prestação de serviços do empregado
em condições mais gravosas, hoje discorremos sobre o adicional noturno previsto na
CLT.
2. Direito constitucional do trabalhador
A Constituição Federal de 1988 estabelece que são direitos dos trabalhadores a remuneração do trabalho noturno superior ao
diurno, nos termos do artigo 7º, inciso IX.
O que se presume é de que o corpo humano possui um maior desgaste durante esta
jornada, fazendo com que cada hora trabalhada seja reduzida.
Na prática, a cada 52 minutos e 30 segundos trabalhados durante o período noturno, contabiliza-se uma hora de trabalho plena, paga integralmente, junto à remuneração
extra do adicional noturno.
Trabalhador urbano:
É devido para aquele que trabalhar no período entre 22h00 às 5h00.
A remuneração será de 20% sobre a hora
diurna.
Trabalhador rural:
É devido para aquele que trabalhar no pe-

ríodo entre 21h00 às 5h00, na lavoura.
É devido para aquele que trabalhar no período entre 20h00 às 4h00, na pecuária.
A remuneração será de 25% sobre a remuneração 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 HORÁRIO DIURNO (incorporada a Orientação Jurisprudencial 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 prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT.
Portanto, se o empregador paga o adicional 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, esclareceu que o adicional noturno incide sobre 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 trabalhado durante todo o período noturno, ou
mesmo iniciado sua jornada dentro deste,
com término após as 05h, o adicional noturno 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

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 trabalhador para o período diurno de trabalho implica 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 receberá mais o adicional de 20%, se trabalhador
urbano; ou de 25%, se trabalhador rural.
Compartilhamos com Ian Ganciar Varella
Advogado Previdenciário
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Capacitação profissional SINDUSCON-SP – Presencial e Online

Setor rochas registra 376 acidentes de trabalho Tecnologia de execução de obras
em 1 ano no Espírito Santo

Cerca de 100 homens morrem a cada década nas regiões de extrações. Dados
são do Ministério Público do Trabalho (MPT-ES).
Compartilhamos com G1 ES,
Com informações da TV Gazeta

Cerca de 100 homens morrem a
cada década nas regiões de extrações de rochas ornamentais no Espírito Santo, em decorrência do trabalho, segundo dados do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
de Mármore, Granito e Calcário (Sindimármore-ES).
Apenas em 2016 foram registrados 376
acidentes de trabalho. Segundo o Ministério
Público do Trabalho (MPT-ES), há conhecimento desses casos e os funcionários devem
denunciar os riscos.
O procurador-chefe do MPT-ES, Estanislau Talon Bozi, explicou que a fiscalização existe, mas ela nunca é suficiente se não houver denúncias. Em todo o Espírito Santo existem 1,8 mil empresas do setor de rochas.
Bozi admite que o serviço representa riscos. "O próprio trabalhador pode fiscalizar
suas condições de trabalho se tiver o conhecimento adequado, então ele pode se re-

cusar a cumprir determinada tarefa que coloque em risco a sua própria vida. Há também 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 colocar uma vida em risco", explicou.
As denúncias podem ser feitas de forma
anônima pela internet, na página do Ministério 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 desempenhadas pelos empregados do setor de
rochas são de risco e a situação foge do controle quando se trata de empresas clandestinas. Bozi destacou que esses locais devem
ser denunciados, porque geralmente são desempenhadas em áreas de difícil acesso.

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 isso. Tínhamos muitos óbitos com movimentação 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 trabalhando 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. "Existem rochas no Espírito Santo que estão
sendo exportadas de maneira irregular, através de empresas clandestinas. Vários órgãos
ajudam, mas não conseguimos romper isso.
O sindicato dos trabalhadores, que é o Sindimármore, deveria colaborar mais porque
ele conhece essas empresas, os trabalhadores desses locais não têm nem carteira. A situação é crítica, problemática, e precisa da
união de forças. Ninguém vai conseguir resolver sozinho", expôs.

Aberta até abril, consulta pública do setor da limpeza urbana
Tema será apresentado em
Audiência Pública

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 Ministério do Trabalho e Emprego, a Norma Regulamentadora sobre Limpeza Urbana.
Publicada por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho Portaria No- 588, de 30
de janeiro de 2017, o texto para consulta disponibiliza 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 Auditores 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 Assessora da Diretoria Técnica da Fundacentro
foi quanto à solicitação para elaboração da
Norma. “Foi uma atitude inédita partir dos
empregadores e trabalhadores uma solicitação 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 catadores, coleta seletiva, trabalho dos monitores
da Febem, coletores de lixo, entre outros, Tereza se uniu ao Grupo de Trabalho no ano
passado.
De 2016 até a data de abertura da consulta

pública foram várias as atividades conduzidas pelos integrantes do Grupo.
Em um primeiro momento, objetivou-se a
realização de visitas em cooperativas de catadores, aterro sanitário, para compreender como é o processo de trabalho desde a coleta
até o destino final, bem como traçar um diagnóstico dos principais problemas encontrados nos ambientes de trabalho.

O GT é formado por Tereza Luiza Ferreira
dos Santos da Fundacentro, pelos Auditores
Fiscais do Trabalho, Joelson Guedes da Silva; Alexandre Furtado Scarpelli Ferreira ; Carolina Silva Melo Araujo ; Jose Almeida Martins 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 Inspeção do Trabalho, em Brasília.

A Norma Regulamentadora para Trabalhadores 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 cidadãos 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 Técnica da entidade e Joelson Guedes, coordenador do GT e servidor da SIT/MT, a Audiência terá em seu conteúdo programático, palestra sobre coletores de lixo, apresentação
da Norma Regulamentadora proposta e abertura de inscrições para contribuições à Norma.

Estarão presentes na abertura solene, o
Presidente da Fundacentro, Paulo Arsego, a
coordenadora de Normatização e Registro /
Coordenação-Geral de Normatização e Programas – CGNOR/ DSST/ SIT/MTb, Carolina
Silva Melo Araujo Cunha, o Diretor Técnico
da Fundacentro, Robson Spinelli Gomes, um
representante do Ministério Público do Trabalho (a ser confirmado), Washington Aparecido dos Santos (Maradona), coordenador da
bancada dos trabalhadores na CTPP e Assessor 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 terças-feiras, das 17h30 às 21h30.

Público alvo:
Profissionais que atuem em canteiros de
obras – engenheiros e arquitetos de empresas incorporadoras, construtoras, de projeto
e de fornecedores de tecnologia e/ou serviços; técnicos e tecnólogos de edificações;
estagiários de engenharia e arquitetura.
Objetivo:
Capacitar engenheiros, arquitetos, técnicos, 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 edificação ao longo de sua vida útil.
Aulas presenciais ou à distância com
transmissão online pela internet, com intera-

ção entre alunos e professor.
Esta aula foi estruturada para atender a demanda de profissionais de diversos estados
brasileiros que buscam conteúdo de qualidade com os melhores especialistas sobre o tema.
Necessidades técnicas:
Processador com 1Ghz e 128MB de memória RAM ou superior, Windows XP ou acima. Recomenda-se Windows 7.
Browsers: Internet Explorer 9, Chrome, Firefox, Safari (últimas versões). No mínimo
1Mbps de banda de acesso a Internet dedicada para acesso ao sistema. Recomenda-se
durante a transmissão que não se use nenhum outro software tais como e-mail ou navegação pela internet. Mobile e Tablets: IOS:
7 em diante, Android: 4.2 em diante. Recomenda-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 responsabiliza por eventuais indisponibilidades do
sistema de computação/ausência das configurações 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
Se antes o curso técnico era uma alternativa 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 iniciativa, a atualização constante e a disposição
para entregar resultados, é o que afirma Marlene dos Santos Zequin, gerente do Senac
Birigui.
Para 2017, o Senac Birigui está com inscrições abertas para três cursos técnicos na
área de gestão e negócios: Técnico em Administração, 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 (inclusive aos sábados).
Há também as vagas para bolsas de estudos, o que possibilita pessoas, com renda familiar per capita de até dois salários mínimos
federais, capacitar-se e garantir novas colocações 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

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 desconto em todos os seus cursos livres e técnicos 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 comunicação e artes; gestão e negócios; e meio
ambiente, segurança e saúde no trabalho.
A instituição oferece infraestrutura moderna, com laboratórios que simulam situações
reais de trabalho em suas 60 unidades distribuídas em todo o Estado. Conheça a programação completa de cursos oferecidos na instituição 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
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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 especialistas indicam que falta de motivação, mudanças de humor, tristeza, transtornos neuróticos, alterações do sono e o uso de substâncias psicoativas, como o álcool e drogas,
estão entre as principais características destas doenças que causam incapacidade para o
trabalho no Brasil.

A OMS revela que até 2020 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo
Os casos de transtornos psiquiátricos e doenças mentais no ambiente de trabalho estão crescendo no Brasil. É o que revela a Previdência Social, que registrou em
2016 o afastamento de 75,3 mil trabalhadores 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 trabalho 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 depressão será a doença mais incapacitante do
mundo. A Associação Brasileira de Psiquiatria (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, explica que dificuldades geradas no meio ambiente do trabalho provocam uma série de problemas como estresse, ansiedade, transtornos bipolares, síndrome de Burnout – caracterizada por estresse profissional, exaustão
emocional e tensão exorbitante gerada pelo
excesso de trabalho – esquizofrenia e transtornos 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

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 Previdência Social.

“As origens da depressão relacionadas ao
ambiente do trabalho, embora possam ser
múltiplas, têm alguns caminhos conhecidos:
cobrança de metas excessivas e/ou inatingíveis; episódios de assédio moral; incentivo
exacerbado à competitividade entre trabalhadores; necessidade de cumprimento de jornadas extenuantes; ausência completa de
sentido nas atividades laborais; ameaças
constantes de demissão; utilização massificada de ideias corporativas etc”, alerta a advogada.

Para a especialista, tais situações colocam o funcionário em constante frustração e
funcionam como verdadeiros gatilhos para o
desenvolvimento da doença.

“Esses sintomas são responsáveis pela
depressão e síndromes, como a do pânico,
doenças que afetam profundamente a qualidade de vida do trabalhador”, afirma o doutor
em Direito do Trabalho e professor da pósgraduação PUC-SP Ricardo Pereira de Freitas Guimarães.
O professor afirma que se tornou cada vez
mais comum o afastamento do trabalhador
em razão de quadros depressivos e síndromes provocados pelo estresse e exaustão,
como a do pânico e a de Burnout.
“Apesar do crescimento de casos de depressão no ambiente do trabalho, o trabalhador só será afastado se conseguir comprovar a causa ou concausa ligada ao ambiente do trabalho.
Ou seja, ele deve reunir provas e laudos
médicos que comprovem que o quadro depressivo está diretamente ligado ao trabalho
e não a fatores externos, como problemas familiares, 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 especialistas indicam que falta de motivação, mudanças de humor, tristeza, transtornos neuróticos, alterações do sono e o uso de substâncias psicoativas, como o álcool e drogas, estão entre as principais características
destas doenças que causam incapacidade
para o trabalho no Brasil.
Compartilhamos com A TRIBUNA

Consórcio de hidrelétrica é condenado por exigir
jornada exaustiva de operário

A Segunda Turma do Tribunal Superior
do Trabalho condenou Consórcio de Hidrelétrica, ao pagamento de indenização de R$ 14
mil por dano moral a um operário que cumpria 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 própria natureza do fato (in re ipsa).
O operador de munck (caminhão-guindaste) 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 moral de 20 vezes o valor do salário mínimo.
O juízo da Vara do Trabalho de Colíder MT

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 Trabalho da 23ª Região (MT), para o qual caberia
ao operador comprovar que a situação lhe ocasionou sérios transtornos na esfera íntima,
o que não ocorreu.
A relatora do recurso do trabalhador ao
TST, ministra Delaíde Miranda Arantes, observou que o TST tem entendido que a submissão 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 profissional e estudos. Uma vez reconhecida a jornada

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 jurisprudência, como capacidade econômica
das partes, intensidade e extensão do dano
causado, repercussão da ofensa e grau do
dolo ou culpa do responsável, avaliando razoável 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

Fazendo a Coisa Certa

Exercer a Medicina do Trabalho
com integridade, honradez e justiça não é tarefa fácil. Por isso, o profissionalismo e o juízo moral são considerados pela ANAMT como Competências Essenciais Requeridas para 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 diferentes partes interessadas, ouvindo, ponderando e buscando soluções de forma colaborativa a fim de proteger e promover a saúde dos trabalhadores.
Foi assim em 2004, quando a ANAMT teve um papel central na discussão do sigilo
profissional por conta das informações exigidas 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 (NTEP), quando a ANAMT conduziu debates
com os principais atores sociais a fim de orientar médicos do trabalho a lidar com a nova
forma de reconhecimento de doenças relacionadas 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 assistentes 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 legalidade 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 defender o sigilo médico e a relação de confiança que precisa ser construída entre médicos 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 ficha médica sem consentimento do paciente
(funcionário), exceto para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa”. Ciente
das dificuldades práticas que o parecer poderia 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

é vedado ao médico “revelar informações
confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência
dos dirigentes de empresas ou de instituições, 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 Trabalho (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. Imediatamente, 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 manifestar oficialmente antes de ter acesso ao texto na íntegra do parecer a ser publicado, mas
cabem aqui algumas considerações importantes.
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 benefício da qual devemos agir com o máximo de
zelo e o melhor de nossa capacidade profissional (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 polêmico e com significativo impacto em tantos
segmentos sociais deveria ser melhor discutido. Nesta carta, a ANAMT reafirma sua vocação e seu compromisso para o diálogo e para
o debate de ideias.
Encerro esta mensagem lembrando o conceito de profissionalismo ou competência de
juízo moral, que é a “capacidade de refletir,
diante de situações concretas, utilizando a razão crítica, os conhecimentos e afetos; é a capacidade 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 asbedoria.
Com esperança de que, diante dos últimos
fatos ocorridos, o bom senso prevaleça, compartilho meus cordiais e solidários abraços,
Marcia Bandini
Presidente da ANAMT (2016-2019)

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 403 - 23/02/2017 - Fim da Página 05/10

Página 06/10 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 09 - Nº 403 - 23/02/2017

Os 50 erros de português mais comuns no mundo do trabalho

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 Books, 2014), de autoria da professora:

Entre em contato:

phdtreinamentos@phdtreinamentos.com.br
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, através de lei complementar, os convênios sejam
firmados com os estados. Certo: Os senadores sugerem que, por meio de lei complementar, os convênios sejam firmados com os
estados. Por quê? Por meio significa “por intermédio”. Através de, por outro lado, expressa a ideia de atravessar. Ex: Olhava através da janela.
10- “Ao meu ver” / “A meu ver”
Errado: Ao meu ver, o evento foi um sucesso. Certo: A meu ver, o evento foi um sucesso. Por quê? “Ao meu ver” não existe.
11- “A princípio” / “Em princípio”
Errado: Achamos, em princípio, que ele estava falando a verdade. Certo: Achamos, a princípio, 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 significa “a não ser”, “caso contrário”. Se não é
usado nas orações subordinadas condicionais.

1- Anexo / Anexa
Errado: "Seguem anexo os documentos solicitados. Certo: Seguem anexos os documentos solicitados. Por quê? Anexo é adjetivo e deve concordar
em gênero e número com o substantivo a que se refere. Obs: Muitos gramáticos 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 pronome 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 sentidos, 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 exemplo acima, os diretores só podem ficar satisfeitos se a atitude vier ao encontro 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

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 alguém ou alguma coisa está. Indica permanência. Aonde se refere ao lugar para onde
alguém ou alguma coisa vai. Indica movimento. Ex: Ainda não sabemos aonde iremos.
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 controladoria há 15 anos. Por quê? Para indicar tempo 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 festas. Certo: Aceitam-se encomendas para festas. Por quê? A presença da partícula apassivadora “se” exige que o verbo transitivo
direto concorde com o sujeito.
17- “Precisa-se” / “Precisam-se”
Errado: Precisam-se de estagiários. Certo: 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”

Errado: Há dois anos atrás, iniciei meu mestrado. Certo: Há duas formas corretas: “Há
dois anos, iniciei meu mestrado” ou “Dois anos atrás, iniciei meu mestrado.” Por quê? É
redundante dizer “Há dois anos atrás”.
19- “Implicar” / “Implicar com” / “Implicar em”
Errado: O acidente implicou em várias vítimas. Certo: O acidente implicou várias vítimas. Por quê? No sentido de acarretar, o verbo implicar não admite preposição. No sentido de ter implicância, a preposição exigida
é com. Quando se refere a comprometimento, deve-se usar a preposição em. Exs:
Ele sempre implicava com os filhos. Ela implicou-se nos estudos e passou no concurso.
20- “Retificar” / “Ratificar”
Errado: Estávamos corretos. Os fatos retificaram nossas previsões. Certo: Estávamos
corretos. Os fatos ratificaram nossas previsões. Por quê? Ratificar significa confirmar,
comprovar. Retificar refere-se ao ato de corrigir, emendar. Ex: Vou retificar os dados da
empresa.
21- “Somos” / “Somos em”
Errado: Somos em cinco auditores na empresa. Certo: Somos cinco auditores na empresa. Por quê? Não se deve empregar a preposição “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 você, só amizade. Por quê? Eu é pronome pessoal 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

o projeto. Por quê? A locução a fim de indica
ideia de finalidade. Afim é um adjetivo e significa semelhança. Ex: Eles têm ideias afins.
24- “Despercebido” / “Desapercebido”
Errado: As mudanças passaram desapercebidas. Certo: As mudanças passaram despercebidas. Por quê? Despercebido significa
sem atenção. Desapercebido significa desprovido, desprevenido. Ex: Ele estava totalmente 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 Presente 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 preferir é a seguinte: “Preferir algo a alguma outra coisa.”
28- “De mais” / “demais”
Errado: Você trabalha de mais! Certo:
Você trabalha demais! Por quê? Demais significa excessivamente; também pode significar “os outros”. De mais opõe-se a “de menos”. 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 admite 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 sentido 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 compareceu ao trabalho, tampouco justificou sua
ausência. Por quê? Tampouco corresponde a
“também não”, “nem sequer”. Tão pouco corresponde 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 chegado atrasado para a entrevista. Por quê? Embora alguns verbos tenham dupla forma de particípio (Exs: imprimido/impresso, frito/fritado,
acendido/aceso), o único particípio do verbo
chegar é chegado. Chego é 1ª pessoa do Presente 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.

Certo: Espero que eles viajem amanhã. Por quê?
Viajem é a flexão do verbo “viajar” no Presente
do Subjuntivo e no Imperativo. Viagem é substantivo. 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, malestar, 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 comprar 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 medida 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 banalidades. 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 chegou. 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 sujeito, deve-se fazer a concordância: “O sino bateu 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 conjugação 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 alguém”
Errado: Maria namora com Paulo. Certo: Maria namora Paulo. Por quê? A regência do verbo
namorar não admite preposição.
46- “Obrigado” / “Obrigada”
Errado: Muito obrigado! – disse a funcionária. Certo: Muito obrigada! – disse a funcionária. Por quê? Homens devem dizer “obrigado”. Mulheres dizem “obrigada”. A flexão também ocorre no plural: “Muito obrigadas! – disseram as garotas ao professor.”
47- “Menos” ou “Menas”
Errado: Os atendentes fizeram menas tarefas hoje. Certo: Os atendentes fizeram menos
tarefas hoje. Por quê? “Menas” não existe. Mesmo referindo-se a palavras femininas, use sempre menos. Ex: Havia menos pessoas naquele
departamento.
48- “Descriminar” / “Discriminar”
Errado: Os produtos estão descriminados na
nota fiscal. Certo: Os produtos estão discriminados na nota fiscal. Por quê? Discriminar significa separar, diferenciar. Descriminar significa
absolver, inocentar. Ex: O juiz descriminou o jovem acusado.
49- “Acerca de” / “a cerca de”
Errado: Estavam discutindo a cerca de política. Certo: Estavam discutindo acerca de política. Por quê? Acerca de significa “a respeito
de”. A cerca de indica aproximação. Ex: Eu trabalho a cerca de 5 km daqui.
50- “Meio-dia e meio” / “Meio-dia e meia”
Errado:Nesta empresa, o horário de almoço inicia 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

Direitos Reservados - www.norminha.net.br - TM&M Ltda. - 07843347 - Norminha 403 - 23/02/2017 - Fim da Página 06/10

Página 07/10 - Norminha - DESDE 18/08/2009 - ANO 09 - Nº 403 - 23/02/2017

Fundação Casa (SP)
vai pagar adicional
de periculosidade a
agente
socioeducativo

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 conectado 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) caracteriza-se principalmente pela incapacidade 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 excessivo aliado a outros fatores comportamentais 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, familiares e terapeuta sobre o uso;

9- Uso do recurso digital como escape
para enfrentamentos da própria vida;
10- “Substituição” da vida real pela virtual.
Detectados os sinais de dependência digital 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 conhecidos 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 substituída por outras atividades que venham a
resgatar o indivíduo para sua própria existência! A dependência da Internet é uma realidade devido às transformações das relações
humanas e à forma como estamos nos associando ao novo viver. Portanto atente-se! Após 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

Indenização às empresas de energia
será paga por consumidor
Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Nove concessionárias de transmissão de energia que renovaram suas concessões antecipadamente em 2012 vão receber indenizações de R$ 62,2 bilhões nos próximos 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 pagamento 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 metodologia para cálculo da remuneração dos
ativos não depreciados das transmissoras de

energia elétrica. A remuneração é uma gratificação 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 para os consumidores, e receberiam indenizações por investimentos que ainda não tinham
sido amortizados.

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou devido o pagamento de adicional de periculosidade a um
agente socioeducativo da Fundação Centro
de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa), de São Paulo. O entendimento 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 reconhecer que o agente socioeducativo fica
sujeito a condições arriscadas no exercício
da atividade, o Regional exonerou a fundação
do pagamento do adicional de periculosidade, registrando que o empregado não impugnou a conclusão da perícia de que suas
atividades não se enquadram como de segurança pessoal ou patrimonial, o que justificaria o pagamento do adicional.

O agente insistiu, em recurso para o TST,
no argumento de que trabalha constantemente em situações de conflitos, semelhantes às que ocorrem no ambiente penitenciário. Afirmou ainda que fica exposto a produtos inflamáveis.
Segundo o relator que examinou o recurso na Sétima Turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, as funções realizadas pelo
empregado se inserem na hipótese do artigo
193, inciso II, da CLT, que considera perigosa a atividade que expõe o trabalhador a riscos de "roubo ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de
segurança pessoal ou patrimonial". Ele observou também que o Anexo 3 da Norma Regulamentadora 16 do Ministério do Trabalho
prevê o pagamento do adicional para empregados “que exercem a atividade de segurança
patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviarias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou ou indireta".
Citando diversos precedentes do TST em
casos semelhantes, o relator votou pelo provimento do recurso, reconhecendo o direito
do agente ao adicional. A decisão foi unânime. Após a publicação do acórdão, houve
a oposição de embargos declaratórios, ainda
não examinados.

FGTS: o que fazer se
Turma condena
o pagamento estiver
empresa de
atrasado
confecções por lesão
Como fiscalizar se os depósitos estão
que impediu
sendo feitos?
A verificação do cumprimento da lei é
costureira de
competência do Ministério do Trabalho, mas
a recomendação é de que o trabalhador contrabalhar na mesma
sulte periodicamente seu saldo na Caixa ou
através do aplicativo do FGTS para celulares.
função
E as empresas devem informar os trabalhadores, todos os meses, sobre os depósitos
feitos. Se detectar irregularidades, o Ministério do Trabalho pode exigir que os empregadores 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 Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), o sistema eSocial e informações do Seguro-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 anterior. Nesta conta, estão incluídos extras como comissões, gorjetas, gratificações, e a
gratificação de Natal. Os depósitos do FGTS
devem ser efetuados até o dia 7 do mês seguinte àquele que é devido. Quando o dia 7
não for dia útil, o recolhimento deverá ser antecipado. 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 registrar os pagamentos.
Onde fazer a denúncia?
O trabalhador poderá apresentar denúncia
ao sindicato representante da categoria profissional ou comparecer às Superintendências Regionais do Trabalho (os dados do denunciante 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 vinculada do FGTS. O documento pode ser obtido
em qualquer agência da Caixa, site ou aplicativo. É preciso levar o Cartão do Trabalhador, 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.

Empresa de confecções foi condenada pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho a indenizar uma costureira
que, em decorrência da atividade que desempenhou 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 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
examinar novamente o caso com base na premissa de que ela tem direito, também, a indenização 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 embora tenha ficado incapaz para atividades que
exijam esforços físicos, pôde ser readaptada
em outra função. No recurso ao TST, a costureira sustentou que as atividades que desempenhava na empresa contribuíram para o
agravamento da lesão, destacando trechos da
perícia que confirmam sua incapacidade permanente para tarefas como pregar gola e outras peças utilizando a máquina overlock.

Segundo o relator do recurso, ministro
Hugo Carlos Scheurmann, em razão da patologia, a empregada está incapacitada para a
função que realizava. O fato de poder desempenhar outras atividades não afasta a conclusão pericial sobre a perda de capacidade para
o seu ofício ou profissão, o que justifica o pagamento da indenização por danos materiais,
como estabelece o artigo 950 do Código Civil.

Por unanimidade, a Turma deu provimento 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

Fonte: Tribunal Superior do Trabalho
Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar - Fisioterapeuta
do Trabalho – Professor de Educação Física
EDP Consultoria – Ergonomia e Higiene Ocupacional
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Motivar equipes é o caminho do
sucesso no mundo corporativo

Ministério do
Trabalho lança
Portal do
Observatório
Nacional do
Mercado de
Trabalho

Trabalho home office: quais os direitos?

Docente do Senac Bebedouro orienta sobre práticas saudáveis no ambiente de
trabalho e como o profissional de RH é fundamental nesse processo
Toda empresa atua sob uma cultura
organizacional específica, com valores, prioridades e modelos de trabalho previamente
definidos. Entretanto, para os objetivos serem alcançados dentro das variadas linhas de
pensamentos, existe um fator maior e comum
nas organizações: a boa gestão do capital humano. Pessoas precisam de incentivos e reconhecimentos, por isso, a figura do profissional de recursos humanos – qualificado –
é de suma importância.
Responsável por disseminar a filosofia e
as perspectivas da empresa, ele deve ser visto pelos demais funcionários como um profissional 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 exemplo, têm um grande compromisso com a satisfação e recompensa aos trabalhadores,
bem como na atração e retenção de talentos.
“O RH é responsável por considerar e implantar esses benefícios, que motivam e atendem aos interesses dos funcionários de
modo que incentivem as equipes a sentiremse engajadas em oferecerem o melhor para a
empresa”, afirma o docente do Senac.
Tamanha responsabilidade requer capacitação 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 ressalta: “É indiscutível que o bom relacionamento do RH com os demais setores da organização traz confiança e proximidade, por
isso é uma área que cresce frequentemente”.

Qualificação
Para garantir boas vagas no mercado e
conseguir executar atividades que de fato auxiliem o bom andamento das empresas é preciso investir em conhecimento. No Senac Bebedouro, nova turma do curso Técnico em
Recursos Humanos terá início em 21 de março e já está com inscrições abertas. As vagas
são limitadas.

Clique sobre a publicidade e faça sua
inscrição agora mesmo!

Clique sobre a publicidade e faça sua
inscrição agora mesmo!

A capacitação buscar formar profissionais
com competências para atuar e intervir em
seu campo de trabalho, com foco em resultados. Mais www.sp.senac.br/bebedouro ou
pessoalmente na unidade. Dúvidas podem
ser esclarecidas pelo telefone (17) 33446500.
Interessados poderão aproveitar a campanha de 30% de desconto do Senac São Paulo. 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 aluno 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 administração tem a possibilidade de agregar valor à empresa e auxiliar o treinamento de pessoas, além de mensurar resultados atingidos”, diz Ezio.

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, promover políticas públicas capazes de atender às
necessidades do trabalhador brasileiro”, afirmou o ministro Ronaldo Nogueira, na solenidade de lançamento do Portal do Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, nesta quarta-feira (22/02).

Criada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) do Ministério do
Trabalho, o portal reúne informações sobre o
Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, 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 importantes ferramentas para a gestão das políticas
públicas de emprego, trabalho e renda no
Brasil: o Painel de Monitoramento do Mercado 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 informações atualizadas mensalmente sobre a
movimentação do mercado formal em todo o
país, integrando e organizando, em um ambiente único e de fácil utilização, dados que
podem ajudar os gestores estaduais e municipais e as entidades da sociedade civil a atuarem na formulação de estratégias de inclusão produtiva e no combate ao desemprego.
Clique aqui e acesse o painel.
A segunda ferramenta, o Ambiente Virtual
da Rede Observatórios do Trabalho, foi desenvolvida em parceria com o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). É uma rede social que
tem como objetivo fomentar a articulação e o
aprimoramento tecnológico dos Observatórios do Trabalho, com a produção de informações capazes de subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas no campo do trabalho.
“O Brasil tem 39 milhões de trabalhadores
formais”, observou o ministro Ronaldo Nogueira. “Isso mostra a grandeza e também a
complexidade do nosso país. Apesar dos esforços dos servidores do Ministério do Trabalho, não há como considerar a possibilidade de um atendimento individual a todos.
Com o portal, ganha o Brasil, o trabalhador,
o empregador e o governo”, acrescentou.
Mesa – Participaram da solenidade, realizada no Auditório do Ministério do Trabalho,
além do ministro Ronaldo Nogueira, o secretário executivo do Ministério do Trabalho,
Antonio Correia, o secretário de Políticas Públicas de Emprego, Leonardo Arantes, o presidente do Conselho deliberativo do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (Codefat), Virgílio
de Carvalho entre outras autoridades.

Apesar de ser uma modalidade de contratação reconhecida pela legislação trabalhista
brasileira, ainda não existe um regulamento específico para o home office.
Atualmente está se tornando muito
comum a prática do home office, ou seja, a
utilização da própria casa como um escritorio ou uma extensão da empresa.
O fundamento jurídico para tal atividade
tem embasamento no artigo 6º da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), que não
distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio 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 trabalho é necessário que:
O trabalhador seja pessoa física;
Exista a pessoalidade (o trabalho deverá
ser executado pela mesma pessoa);
A subordinação (atender ordens da empresa e dos superiores);
A onerosidade (mediante salário); e
A não eventualidade (ser um trabalho diário e contínuo).
Como os riscos do negócio são de responsabilidade da empresa, ela é quem deverá arcar com todas as despesas inerentes à
realização do trabalho. Assim sendo, a empresa 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 mesmo a mensalidade de internet. A empresa
deverá, ainda, observar as condições adequadas do ambiente de trabalho, dentro do
que determinam as normas de medicina e segurança do trabalho.

O controle de jornada, de horas extras e
até mesmo o controle de gastos, é passível de
monitoramento e de controle pelas duas partes, através de programas específicos.
Em alguns casos, não há que se falar em
horas extras, pois vai depender da forma contratual. 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 disposto na CLT, a empresa deverá providenciar
o registro na CTPS e o trabalhador fará jus a
todos os direitos previdenciários, como auxílio-doença, licença-maternidade, auxílio-acidente, aposentadoria, etc.
Nota-se, portanto, que não existe uma diferenciação quanto às regras que são aplicadas no trabalho presencial ou quando se
tratar de home office. A diferenciação está apenas no local da prestação do trabalho e na
forma de fiscalização de sua execução.
Apesar de ser um modalidade de contratação reconhecida pela legislação trabalhista
brasileira, ainda não existe um regulamento
específico para o home office.
Portanto, por se tratar de uma nova situação de contrato de trabalho, é recomendável
que a efetivação desta nova modalidade seja
efetivada ante um contrato escrito, com regras claras e determinadas, que eventualmente será objeto de análise se houver alguma situação de conflito.
Compartilhamos com Valéria Cristina Bichof

Fundacentro publica temas sobre
Transporte Rural, Anais da Semana da
Pesquisa e Nanotecnologia
Com o título “Violeiros - Transporte Rural”, os autores Thais Maria Santiago de Moraes Barros, tecnologista da Fundacentro de
Campinas e Cleiton Faria Lima, chefe dos
Serviços de Ações Educativos (SAE) da Fundacentro 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 rurais. Além disso, Thais Barros e Cleiton Lima
destacam alguns pontos das legislações vigentes que regulamentam o transporte, como
por exemplo, a Norma Regulamentadora nº
31 - Segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária silvicultura, exploração florestal e aquicultura.

Também disponível para download, a publicação 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 “Desafos e Perspectivas da Segurança e Saúde no
Trabalho no século XXI” e a coordenação foi
feita pelos tecnologistas da Fundacentro, Jeferson Peixoto da Silva, José Damásio de
Aquino e Thais Maria Santiago de Moraes
Barros.
A História em Quadrinhos “Nanotecnologia, Un Universo em Construcción”, disponível para download na página da biblioteca
da Fundacentro, agora também está disponível no formato impresso e em espanhol. Em
sua terceira edição, com 23 páginas, a publicação de 2015 faz parte da série nanotecnologia em quadrinhos.
Por ACS/D.M.S
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App passa a incluir informações sobre segurança em laboratório
laboratórios de química ministrado pelos pro
fissionais da Fundacentro: Walter Pedreira,
Marcela Ribeiro, Paula Nassar e Fernanda
Ventura.

O aplicativo SST Fácil, desenvolvido pela Fundacentro, teve a inclusão de novos conteúdos, entre eles um voltado segurança 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

Divididas em tópicos, as perguntas e respostas utilizadas no aplicativo buscaram trazer informações básicas sobre boas práticas
de trabalho em laboratórios de química; riscos e danos à saúde; armazenamento de produtos químicos e descarte de resíduos químicos. “As questões abordaram os riscos
químicos relacionados à manipulação, ao ar-

mazenamento e ao descarte de uma grande
variedade de agentes químicos em decorrência de atividades de ensino ou pesquisa”,
explica a técnica do Serviço de Agentes Químicos da Fundacentro, Fernanda Ventura
O aplicativo apresenta ainda medidas de
prevenção e boas práticas, visando à segurança e saúde dos trabalhadores de laboratórios. “Alguns exemplos incluem a manipulação de produtos químicos voláteis em capelas de exaustão; a utilização de EPIs adequados 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 armazenamento”, aponta Ventura.
Clique aqui para obter outras informações.

STF discutirá responsabilização objetiva de empregador
por danos decorrentes de acidente de trabalho

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 reparação de danos a empregado vítima de acidente 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 indenização a um vigilante de carro forte devido 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, parágrafo único, do Código Civil, por se tratar
de atividade de risco. Para a empresa, porém,
a condenação contrariou o dispositivo constitucional que trata da matéria, uma vez que o
assalto foi praticado em via pública, por terceiro.

O RE 828040 é o processo paradigma do
tema 932 da tabela de repercussão geral do
STF. O Plenário Virtual, por maioria, entendeu que a matéria tem natureza constitucional e tem repercussão econômica e social,

tendo em vista sua relevância para o desenvolvimento das relações empregatícias. Ficaram vencidos a ministra Rosa Weber e o ministro Edson Fachin.

O recurso era de relatoria do ministro Teori Zavascki e, com seu falecimento, será aplicado, 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 aposentadoria, renúncia ou morte, o relator será substituído pelo ministro que tiver proferido o
primeiro voto vencedor acompanhando-o,
para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga.
Fonte: Justiça em Foco

Camaçari: Jovem de 24 anos morre em acidente de
Trabalho na Conserman
Danilo era morador de Camaçari, no bairro Jardim Brasilia. As condições do acidente
serão analisadas pela perícia.
Fonte: Bahia No Ar

Uma ponte rolante bateu na cabeça da vítima causando traumatismo craniano
Um jovem trabalhador de 24 anos
morreu nesta terça-feira (21/02), vítima de
acidente de trabalho quando prestava serviço
a Conserman, Comercio Serviços Manutenção Reparo e Operação Ltd, localizada na Estrada da Cascalheira, em Camaçari, região
metropolitana de Salvador.
De acordo com informações da polícia,
Danilo Santos Ferreira estava trabalhando na

empresa Conserman, situada na Estrada da
Cascalheira quando uma ponte rolante bateu
na sua cabeça causando traumatismo craniano.
A vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), dando entrada por
volta das 13h30, evoluindo para óbito às
14h.

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, principalmente nos locais com grandes eventos.
O diretor do Departamento de Fiscalização 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 nenhum desses locais é permitido o trabalho
para menores de 18 anos.
“São locais que deixam as crianças e adolescentes expostos a todo o tipo de violência, inclusive sexual, física e psicológica.
Por isso, o trabalho nesses ambientes se enquadra 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 colabore não comprando bebidas e alimentos de
crianças e adolescentes. “A criança exposta
a esse tipo de trabalho deixa de estar protegida em casa ou estudando para ser submetida a uma situação de risco. E a sociedade não pode incentivar esse tipo de conduta. Se você está preocupado e deseja ajudar, ajude denunciando o trabalho infantil à
rede de proteção”.
No Brasil, o trabalho não é permitido sob
qualquer condição para crianças e adolescentes entre zero e 13 anos. Somente a partir
dos 14 anos é permitido trabalhar como aprendiz. Dos 16 aos 18 anos, as atividades
laborais são autorizadas, desde que não aconteçam 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 federal, o Disque Direitos Humanos, que recebe todos os tipos de denúncia de violação
contra crianças e adolescentes.
Fonte: Portal Brasil

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 imediatamente para o hospital para retirar o item
do local. “O prego tinha 90mm de comprimento e entrou cerca de 70mm para dentro
do corpo. Os médicos disseram que por pouco não atingiu uma artéria. E se eu tivesse
tirado por conta própria, teria morrido”, contou 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) restabelecer sentença condenatória contra o ex-empregador 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, entendendo 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 empregada recebeu EPIs e treinamento para usálos. Ainda segundo a tese jurídica, as atividades da camareira só seriam insalubres se
houvesse uso de drogas injetáveis pelos frequentadores do estabelecimento. “Só assim o
trabalho em motel poderia se equiparar a lixo
hospitalar”, conclui o TRT.
No recurso para o TST, a trabalhadora insistiu no direito ao adicional. Segundo ela, o
TRT contrariou a Súmula nº 448, II, do TST,
que diz que a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande
circulação, como é o caso de motéis e hotéis,
e a respectiva coleta de lixo enseja o pagamento de adicional de Insalubridade em grau
máximo.
Em seu voto, a relatora, desembargadora
convocada Cilene Ferreira Amaro Santos, acolheu o argumento da trabalhadora. Segundo Santos, houve, sim, contrariedade à Sumula nº 448, devendo ser afastada a decisão
regional e restabelecida a sentença. A empresa agora terá também de arcar com todos os
gastos em relação ao processo, na forma e
valor determinados na sentença. Mas a empresa ainda pode recorrer.
Fonte: Tribunal Superior do Trabalho
N
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EPI - Equipamento de Proteção Individual

Não basta fornecer é preciso fiscalizar

CONSULTE A ON SAFETY E SAIBA COMO MONITORAR O EPI NA SUA EMPRESA
O Equipamento de Proteção Individual – 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 deverá 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 coletiva não forem viáveis, eficientes e suficientes para a atenuação dos riscos e não oferecerem 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 trabalhadores dos riscos inerentes aos processos, tais como o enclausuramento acústico
de fontes de ruído, a ventilação dos locais de
trabalho, a proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, a sinalização de segurança, 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 minimizando 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 completamente ou se oferecer proteção parcialmente.
Conforme dispõe a Norma Regulamentadora 6, a empresa é obrigada a fornecer aos
empregados, gratuitamente, EPI adequado ao
risco, em perfeito estado de conservação e
funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
a) sempre que as medidas de ordem geral

não ofereçam completa proteção contra os
riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e
c) para atender a situações de emergência.

Compete ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho – SESMT, ou a Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes – CIPA nas empresas desobrigadas de manter o SESMT, recomendar 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 viseiras;
– 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 segurança e cinturões.
O equipamento de proteção individual, de
fabricação nacional ou importado, só poderá
ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido 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 obrigações:
– adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
– exigir seu uso;
– fornecer ao trabalhador somente o equipamento 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 irregularidade 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 conservação;
– comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio ao uso; e
– cumprir as determinações do empregador sob o uso pessoal;
Os Equipamentos de Proteção Individual
além de essenciais à proteção do trabalhador, visando a manutenção de sua saúde física 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 tolerância previstos na NR-15. Neste caso, a em-

presa deveria pagar o adicional de insalubridade de acordo com o grau de enquadramento, 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 equipamento, 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 garantir que o equipamento esteja sendo utilizado.
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 utilizarse de seu poder diretivo e obrigar o empregado a utilizar o equipamento, sob pena de
advertência e suspensão num primeiro momento e, havendo reincidências, sofrer punições mais severas como a demissão por justa causa.
Para a Justiça do Trabalho o fato de comprovar 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

ABNT NBR 9735 Conjunto de
equipamentos para
emergências no
transporte terrestre
de produtos
perigosos

Reiteramos que a norma técnica
ABNT NBR 9735 – Conjunto de equipamentos 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 rodoviário e ferroviário e os equipamentos de
proteção individual (EPI), que devem ser utilizados 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 Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
aplicáveis ao transporte terrestre de produtos
perigosos”.

Clique sobre as publicidades, tenha
mais informações e faça sua
inscrição agora mesmo!

Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar
Fisioterapeuta do Trabalho – Professor de Educação
Física EDP Consultoria – Ergonomia e HO
www.edpconsultoria.com.br

Empresa do ramo de transporte terá de indenizar trabalhador
submetido a jornada estafante

A 2ª Câmara do TRT-15 condenou
a reclamada, uma empresa do ramo de transportes e serviços, a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais ao reclamante, que
estava submetido a uma jornada estafante de
mais de 12 horas diárias de trabalho. O acórdão também deu provimento ao pedido do
trabalhador e excluiu o tempo de espera do
cômputo das horas extraordinárias, mas ressaltou que essa exclusão fosse apenas a partir 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 trabalho deve ser executado dentro de certos limites físicos e sociais, sob pena de, na prática, retornarmos à sua origem etimológica
que remete à tortura (do latim ‘tripalium’, que

originou o verbo ‘tripaliare’) e às condições
desumanas vivenciadas na Revolução Industrial”.
O relator citou ainda a Declaração de Filadélfia 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 econômica existente entre empregador e empregado”.
A Câmara concluiu, assim, que a limitação da jornada de trabalho e o descanso semanal remunerado são “medidas de suma
importância, pois refletem no aspecto fisiológico, social e econômico do empregado”, e
que tais direitos, “somados aos demais direitos humanos e fundamentais, formam o
denominado trabalho decente”, segundo afirma 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 limites aceitáveis pela legislação vigente”, e que

“a presente situação extrapolou os limites da
razoabilidade e do juízo de proporcionalidade, sendo que a mera quitação das horas extras prestadas não elide os danos acarretados
ao reclamante, ou seja, não ‘compra’ a violação aos seus direitos fundamentais, razão
pela qual faz jus o obreiro à indenização pleiteada e deferida na origem”.
O acórdão considerou, para fixar o valor
de R$ 20 mil a ser pago pela empresa, “a desídia da ré quanto ao cumprimento das normas de segurança do trabalho, o porte eco-

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 enriquecimento ilícito do reclamante.
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho 15ª
Região Campinas.
Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar
Fisioterapeuta do Trabalho – Professor de Educação
Física EDP Consultoria – Ergonomia e Higiene
Ocupacional
www.edpconsultoria.com.br

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

