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do Grupo de Estudos de Segurança e Medicina do Trabalho na Construção Civil (GESEC/RJ), da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho – 1ª Região (TRT – 1ª Região/RJ) e do CPR/RJ, promovem, palestra
sobre “Embargos e Interdições em Obras:
Trabalho em Alturas, Instalações Elétricas,
Escavações (estabilidade de taludes) e Máquinas e Equipamentos”.
Compartilhamos com Ian Ganciar Varella
Advogado Previdenciário

Um bombeiro voluntário que tem
como atribuição atuar em casos de incêndio
deve receber o mesmo adicional de periculosidade que o bombeiro civil. Este é o entendimento da 2ª Turma do Tribunal Superior do
Trabalho, que condenou a Sociedade Corpo
de Bombeiros Voluntários de Joinville (SC),
entidade civil sem fins lucrativos, a pagar a
um bombeiro o adicional de periculosidade
de 30%, com fundamento na Lei 11.901/
2009.

A palestra será proferida pela auditora fiscal do trabalho, Elaine Castilho. Será realizada no TRT – 1ª Região, localizada à avenida
Presidente Vargas, nº 251 – 9º andar – sala
4 – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

A verba havia sido indeferida ao trabalhador pelo Tribunal Regional do Trabalho da
12ª Região, por entender, entre outros pontos, que os bombeiros voluntários não são
bombeiros militares, por não serem concursados, nem bombeiros civis. Segundo o TRT,
o trabalhador já recebia o adicional de periculosidade sob o título de adicional de risco,
previsto em norma coletiva.

Fundacentro do Rio de Janeiro e parceiros
realizam palestra no dia 09 de março

Em recurso para o TST, ele sustentou que
os colaboradores com vínculo empregatício
da associação merecem o mesmo tratamento
concedido aos bombeiros civis. Ao examinar
o apelo, a relatora, ministra Maria Helena
Mallmann, afirmou que o fato de a entidade
ser uma associação sem fins lucrativos de
utilidade pública não impede o implemento
das normas trabalhistas, especialmente as
que dizem respeito à segurança, saúde e medicina do trabalho.

No seu entendimento, não se pode excluir
o direito do trabalhador em face da natureza
jurídica da empresa, que atua fornecendo
serviço de prevenção e auxílio no combate a
incêndio. Assim, deferiu ao bombeiro o adicional de periculosidade de 30% sobre o salário-base, reflexo no pagamento de férias,
acrescidas do terço constitucional, décimos
terceiros salários, aviso-prévio e depósitos
de FGTS com a indenização de 40%. Com
informações da Assessoria de Imprensa do
TST.

A indústria de calçados gera um
grande volume de resíduos, sendo boa parcela com reconhecido potencial tóxico prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente.
A prevenção desses riscos, ainda pouco discutida no país, foi tema de uma pesquisa da
especialista em Ciência Ambiental, Gabriela
Amoroso Francisco, do Instituto de Energia e
Meio ambiente da Universidade de São Paulo.
Para fazer frente à forte concorrência não
só no mercado interno, como também aos
produtos importados, principalmente da China, as empresas passaram a oferecer calçados com grande diversidade de materiais e
componentes, muitos deles com reconhecido potencial tóxico. Um calçado casual, por

materiais com potencial tóxico muito utilizados atualmente são os laminados e sintéticos, tecidos com corantes, borracha, plásticos, que também causam danos ao meio ambiente devido à baixa velocidade de biodegradação. A redução de custos é outra preocupação da indústria. A consequência é a terceirização de diversas etapas do processo
produtivo para micro e pequenas empresas,
pouco fiscalizadas, o que dificulta o controle
da exposição dos trabalhadores, a geração e
descarte dos resíduos.
O trabalho de Gabriela também buscou
identificar práticas já existentes voltadas para
a prevenção dos riscos associados aos resíduos da indústria de calçados. Entre as iniciativas pesquisadas, surge uma nova tendência: os calçados veganos, que não utili-

O estudo de Gabriela é o tema desta semana do podcast Podprevenir. Para ouvir a entrevista, acesse www.podprevenir.com.br,
disponível também na versão mobile.

Reforma trabalhista aumenta risco de acidente de trabalho

A palestra técnica tem como objetivo informar sobre os riscos que podem surgir no
ambiente de trabalho quando não são adotados métodos de segurança, bem como implantação das leis que regem o setor. Diante
disso, os embargos e interdições em obras
ocorrem quando o ambiente de trabalho está
sujeito a causar acidente de trabalho ou doença profissional com lesão grave à integridade física do trabalhador.
Podem participar técnicos de segurança,
engenheiros, mestres de obras e demais profissionais relacionados à área de segurança
do trabalho. O interessado em assistir a palestra deverá encaminhar a ficha de inscrição
para assessoriasegtrab@sintraconstrio.org.br
Os organizadores informam que o certificado de participação será enviado pelo correio eletrônico.
Visualize o folder N

Trens colidem e seis
pessoas ficam feridas
na grande São Paulo
Dois trens da Companhia Paulista de
Trens Metropolitanos (CPTM) colidiram hoje
(2/03) na cidade de Barueri por volta das 8h.
Segundo a assessoria de imprensa, a maquinista de um dos veículos sofreu um mal súbito e não conseguiu frear a tempo de evitar
a batida no outro.
O Corpo de Bombeiros socorreu seis pessoas que ficaram feridas sem gravidade. Três
foram atendidas no local e três estão sendo
encaminhadas para pronto-socorros próximos.

A aprovação do Projeto de Lei 6787
(PL 6787/16), que integra a reforma trabalhista proposta pelo Governo Federal, aumenta o risco de acidentes de trabalho. Essa
é avaliação do vice vice-coordenador nacional de Promoção da Liberdade Sindical, o
procurador do Trabalho Ranan Kalil, que participou de uma audiência na Câmara dos Deputados, no dia 21/02, realizada para debater
o tema. O Ministério Público do Trabalho
(MPT) já se posicionou contra várias das
propostas em tramitação no Congresso Nacional em estudo realizado por 12 procuradores.
“A diminuição do intervalo intrajornada e
o aumento exacerbado da jornada diária têm
impacto nas condições de saúde dos trabalhadores e potencializam a ocorrência de acidentes. Além disso, o Brasil gasta fábulas de
dinheiro com benefícios decorrentes desses
acidentes de trabalho”, argumentou o procurador. De acordo com o PL, em tramitação na
Comissão Especial da Reforma Trabalhista
da Câmara dos Deputados, o limite de jornada de trabalho passaria a ser estabelecido
mensalmente, fixado em 220 horas. No entanto, a proposta omite fixação de jornada di-

Para o procurador Renan Kalil, fixação de
teto de 220 horas trabalhadas por mês, sem
limite diário, prejudica a saúde dos
trabalhadores e potencializa acidentes
ária ou semanal, permitindo em tese jornadas
de 24 horas consecutivas ou mais.
Em sua apresentação, Renan Kalil criticou
o item que permite a sobreposição das negociações coletivas ao que está estabelecido
em lei (prevalência do negociado sobre o legislado). “A Constituição Federal já deu força
de lei aos acordos. Mas tudo o que for acordado entre trabalhador e empregador deve
ser acima do patamar legal. Nunca, abaixo”.
Ele explicou ainda que a própria Constituição
exemplifica as exceções em que os trabalhadores podem abrir mão de alguns direitos –
diminuição de salários, flexibilização de jornada e implementação de turnos ininterru-

ptos, por exemplo.
Kalil alertou ainda que a flexibilização das
leis trabalhistas, ao contrário do que o Governo afirma, não promoverá aumento do emprego. “Não á correlação entre a flexibilização
e o aumento do número de empregos. Na Espanha e em Portugal, após a adoção de medidas como a da prevalência do negociado sobre o legislado, não houve geração de empregos. Ao contrário, houve aumento no índice
de desemprego”, acrescentou. Outro fator de
preocupação é o fato de a estrutura sindical
brasileira carecer de legitimidade, o que na
prática pode precarizar a situação dos trabalhadores, uma vez que serão os sindicatos os
responsáveis legais pela negociação.
Também participaram da discussão o ministro do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Walmir Oliveira da Costa; o advogado
trabalhista José Eduardo Pastore; e o auditor
fiscal do trabalho Admilson Moreira dos Santos, representando o Ministério do Trabalho
(MTb). A próxima audiência da Comissão Especial da Reforma Trabalhista será realizada
no dia 7 de março.
Portal MPT

Comissão que vai estudar critérios para lista do trabalho
escravo começa a funcionar nesta quinta
Começa a funcionar nesta quinta
(2) a comissão formada pelo Ministério do
Trabalho com representantes de vários órgãos do governo e da sociedade civil para
avaliar os critérios de inclusão de empresas
e divulgação dos dados do Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. O
grupo terá 120 dias para avaliar as propostas
e apresentar um relatório com as novas normas.
O grupo é formado por três representantes
do Ministério do Trabalho, um da Casa Civil
da Presidência da República, um do Minis-

tério da Justiça, um da Advocacia Geral da
União, um da Ordem dos Advogados do Brasil, um do Ministério Público do Trabalho,
seis de centrais sindicais e seis do sistema
confederativo patronal. Os integrantes do
grupo de estudo não são remunerados.
De acordo com o Ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, que determinou a criação
do Grupo de Trabalho, o objetivo é estabelecer regras claras para a inclusão de empresas no cadastro, conhecido como “lista suja”, e evitar a judicialização do tema. O ministro considera sua divulgação um importante
instrumento para o combate ao trabalho es-

cravo, que atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Contudo, a publicação da lista sempre foi cercada de controvérsias, que levaram o Supremo Tribunal Federal (STF) a proibir sua divulgação por vários anos.
Leia mais clicando AQUI.
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A licença paternidade é de 20 dias
para todos os empregados?
Uma importante modificação na legislação
trabalhista ocorreu no ano passado.

Agora a licença-paternidade é de 20 dias,
aumentando consideravelmente o período
anterior que era de 5 dias.
A lei foi sancionada em março de 2016 e
começou a vigorar a partir de janeiro.
Acreditamos que esta modificação trouxe
muitos benefícios para a família do trabalhador brasileiro.
Apesar da conquista, ela NÃO É PARA TODOS!
Para que o empregado tenha direito à licença-paternidade é necessário que a empresa para a qual ele trabalha esteja vinculada ao
Programa Empresa Cidadã.

O Programa Empresa Cidadã, criado por
meio da Lei 11.770 destina-se originalmente
à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal.
Agora, também, a licença-paternidade é
de 20 dias para os empregados das empresas que adotam o Programa Empresa Cidadã.
A empresa deve se inscrever no site da
Receita Federal para poder entrar no Programa Empresa Cidadã. Clique aqui e veja o
que é necessário.
Os empregados das empresas que não fazem parte do Programa Empresa Cidadã continuam tendo direito a apenas 5 dias de licença-paternidade, não sendo beneficiados
pela mudança na legislação trabalhista.
Importante destacar que a licença-paternidade também é direito do pai que adotar
uma criança, assim como já existe este direito para as mulheres que adotam.

Saiba se seu empreendimento precisa
de licença ambiental

Fonte: direitodetodos
Compartilhamos com Cintia Zeferino

Saúde mental em jogo: Novos
Caminhos de intervenção

Na busca do
emprego

das pelos bancários.
Carolina Grando focou seu objeto de estudo nos trabalhadores bancários que tinham
interesse em participar da pesquisa junto à
secretaria de saúde do sindicato da categoria,
o Sindicato dos Bancários e Financiários de

O título é tema de dissertação de mestrado,
da aluna do Programa de Pós-Graduação da
Fundacentro, Carolina Moura Grando

Por ACS/D.M.S

A aluna do Programa de Pós-Graduação da Fundacentro, Carolina de Moura
Grando, orientada pelo médico pneumologista da instituição, Eduardo Algranti, defendeu a sua dissertação de mestrado, cujo título é “Saúde Mental em Jogo: Novos Caminhos de intervenção”. O tema de sua pesquisa envolveu o jogo digital como ferramenta
para discorrer sobre o trabalho bancário. A
professora Renata Pappareli, da PUC/SP e
doutora em psicologia social e do trabalho
foi coorientadora.
Em sua pesquisa, a mestre adotou o uso
dos jogos digitais como ferramenta interventiva na busca de uma reflexão voltada à saúde
mental relacionada ao trabalho. A intervenção também se pautou do diálogo entre Carolina e os participantes e, assim, a aluna
compreenderia quais elementos e mecânicas
nos processos do jogo digital poderiam ser
responsáveis pelas possíveis reflexões vivi-

São Paulo, Osasco e Região. De acordo com
a mestre, o motivo dessa preferência foi pelo
fato de encontrar participantes já sensibilizados à temática da saúde.
Outros pontos consideráveis englobaram
a procura dos candidatos pela secretaria e, ao
mesmo tempo, solicitavam o acesso a suporte e apoio na instituição, caso o jogo produ-

zisse mobilizações psíquicas excessivamente dolorosas. O seu estudo utilizou-se três
instrumentos na intervenção como o jogo
Papers, Please, entrevistas semiestruturadas
e a anotação de observações durante esses
processos.
A dissertação está disponível na biblioteca da Fundacentro.
N

Mudanças nos cursos do SINTESP
SINTESP tornou-se referência na capacitação dos seus associados nas questões de segurança e saúde do trabalhador, em especial
nas Normas Regulamentadoras - NRs 20, 23,
33 e 35, além da NR 5 (CIPA) e NR 9 (PRRA),
tendo iniciado treinamentos há mais de duas
décadas, sempre buscando oferecer capacitação técnica com qualidade. Acompanhei alguns
treinamentos neste último ano e constatei a necessidade de melhoria em todos os cursos oferecidos pelo sindicato. Desta forma, resolvmos
implantar as mudanças, em prol da melhoria
contínua desses cursos, começando pela NR 35
– Segurança nos Trabalhos em Altura. Estas
alterações envolvem atualizações e implantações das mudanças atuais dos anexos I e II, reestruturação de carga horária e conteúdo, material didático, qualificação dos instrutores e no-

vas parcerias.
O que muda no curso da NR 35 partir de jáneiro de 2017?
A) Será oferecido a todos os participantes
dos cursos de instrutores realizados até dezembro de 2016, um curso de atualização com 16
horas/aulas teórica e prática. B) O interessado
deverá apresentar o certificado deste curso, realizado no SINTESP, para poder fazer o curso de
atualização de 16 horas/aulas, com isso receberá um novo certificado revalidado para 32
horas/aulas, com validade de 3 (três) anos. C)
Novos cursos a partir de janeiro de 2017 deverão ser realizados com os padrões do SINTESP
Sede; os instrutores devem estar cadastrados
na sede; contar com carga horária de 32 horas/aulas e com certificados válidos por 3 (três)
anos. D) Esses novos cursos serão realizados
somente no SINTESP Sede.

Você sabe o que é empregabilidade? A maioria das pessoas não sabe, mesmo
sendo um assunto de extrema importância
para aqueles que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Empregabilidade é o conjunto de conhecimentos, habilidades e comportamentos que quando bem
compreendidos e apresentados nos processos de seleção tornam o profissional mais atraente para o mercado de trabalho. De uma
forma bem simples e resumida é preciso ter
mais do que capital intelectual para ser interessante – termos como capital emocional e
capital ético ganharam muita importância e,
sem dúvida, são essenciais para fazer frente
aos desafios atuais que vivem as organizações.

Cientes da importância do assunto e o
quanto tais conhecimentos são úteis na busca por uma colocação no mercado, as diretorias de Ética, Cidadania e Trabalho e de Desenvolvimento Profissional do SINTESP
(Sindicato dos Técnicos de segurança do
Trabalho do Estado de São Paulo) desenvolveram a palestra-minicurso “TÉCNICAS E
PRÁTICAS PARA MELHORIA DA EMPREGABILIDADE DO PROFISSIONAL DE SST”, com
duração de 4 (quatro) horas e totalmente gratuito para profissionais e alunos da área de
segurança no trabalho, a qual será realizada
no dia 23 de março de 2017, das 13h30 às
17h30, na sede do SINTESP. “Durante essas
4 horas abordaremos assuntos como a identificação das habilidades e competências, como elaborar um curriculum vitae adequado,
como se preparar para uma entrevista e estratégias para procurar emprego”, explica
Cosmo Palasio, diretor de Ética, Cidadania e
Trabalho e expositor da palestra.

Licença ambiental é uma ferramenta de
gestão pública que garante controle das atividades humanas que interferem no meio
ambiente.
Para dar início ao seu negócio de forma
correta, é fundamental verificar se ele precisa
de licenciamento ambiental para funcionar.
A responsabilidade com o meio ambiente
não é apenas um diferencial de mercado para
o seu produto ou serviço, mas uma exigência
para que você atue dentro da legalidade.
Confira a seguir informações e dicas sobre esse processo.
O que é
O licenciamento ambiental é uma ferramenta de gestão pública para garantir o controle das atividades humanas que interferem
nas condições do meio ambiente.
Esse procedimento autoriza a localização,
instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades.
A concessão da licença fica a cargo de órgãos ambientais estaduais e também do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no caso
de grandes projetos.
Quem precisa
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), os negócios passíveis de licenciamento ambiental são aqueles inseridos nas seguintes categorias:
Agricultura, florestas, caça e pesca; Mineração; Indústrias; Transporte; Serviços; Obras civis; Empreendimentos turísticos, urbanísticos e de lazer; Biotecnologia.

Como funciona
O licenciamento ambiental é dividido em
três etapas e cada uma delas requer uma licença específica: Licença Prévia, Licença de
Instalação e Licença de Operação.
Entenda abaixo como funciona:
Licença Prévia: precisa ser solicitada na
fase de planejamento da atividade. É ela que
vai determinar a viabilidade ambiental do negócio e tem a finalidade de definir as condições com as quais o empreendimento tornase compatível com a preservação do meio
ambiente onde ele vai atuar.
Licença de Instalação: depois de obter a
Licença Prévia, o negócio entra na fase de detalhamento do projeto de construção. Assim,
cabe ao empreendedor solicitar a Licença de
Instalação, que vai verificar a adequação da
obra ao meio ambiente afetado e autorizar o
início da construção.
Licença de Operação: é a licença que autoriza o empreendedor a iniciar suas atividades.
Com ela, o convívio do empreendimento com
o meio ambiente está aprovado e tem condições estabelecidas para continuar com as
operações do negócio.
Benefícios
Além da adequação às normais ambientais
vigentes no país, o licenciamento ambiental
garante que o negócio cumpra sua responsabilidade com a preservação e a manutenção
dos recursos naturais, garantindo bem-estar
e qualidade de vida a toda sociedade.
Quando o negócio está com a licença regularizada, reduz o risco de multas e melhora
seu desempenho ambiental.
Em termos econômicos, isso pode significar redução de custos, além de aumentar a
competitividade e dar possibilidade de obter
crédito e linhas de financiamento.
Fonte: Adaptado de Sebrae Nacional
Uma ótima semana a todos e até a próxima!
Patrícia Milla Gouvêa Dantas

Uso excessivo de celular no trabalho
é falta grave
O uso excessivo do celular em horário de
trabalho é motivo para demissão por justa
causa quando esse hábito afeta a segurança
do trabalhador.
Foi o que decidiu a Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, mantendo a demissão de um serralheiro por justa
causa.
No caso, o autor da ação, que trabalhou
em uma pequena serralheria, foi demitido
por descumprir a regra da empresa que proíbe o uso do telefone celular durante o horário de expediente por causa do uso de máquinas de corte, de polimento e de solda,
além de produtos químicos tóxicos.

O reclamante argumentou que sua demissão por justa causa foi aplicada por perseguição, porque ele cobrou o pagamento de
adicional de periculosidade.
Mas, no transcurso do processo, a alegada
perseguição não ficou evidenciada e surgiu a
comprovação de que, além de alertar informalmente o ex-empregado, a empresa ainda
aplicou advertência formal e suspensão disciplinar, pelo mesmo motivo, demonstrando
que a insubordinação do empregado foi
constante, motivando a demissão com justa
causa.
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho
da 13ª Região

As inscrições devem ser feitas no site do
SINTESP
http://www.sintesp.org.br/cursos/palestra-gratuita N
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Advogado
Operação interdita máquinas em
Raízen Destivale realiza Sipat e
padarias de Franca (SP)
envolve familiares na prevenção trabalhista poderá
acompanhar
audiência e emitir

boleto por aplicativo

O SINDALCO esteve presente na abertura que aconteceu no dia 20/02 e também cedeu o seu
auditório para realização de palestra no dia 23/02 com familiares dos empregados da destilaria. O
vice-presidente Célio Donizeti Kiill (foto) e o diretor Gerson Luis Fenerick levaram brindes que
foram sorteados durante a semana. A entidade apoia o evento que tem por objetivo prevenir e
eliminar acidentes e doenças do trabalho.

Dentro da programação foram apresentados os seguintes temas: Acidente Zero; Trajeto Seguro e Acidente de trânsito; Saúde/
DST/Álcool e Drogas em Geral; Postura Corporal; Segurança no Lar e no encerramento
Motivação.

Boa parte das funções que o advogado tem que exercer na Justiça do Trabalho
podem agora ser feitas pelo celular.
Na semana passada foi lançado o e-JT, aplicativo que permite checar a movimentação
de processos, decisões, acompanhar notícias, jurisprudência e pautas de audiências e
sessões e até emitir boletos para pagamentos, entre outras comodidades.
Interface do aplicativo, que já está disponível para o TRT-5. O aplicativo traz novidades como a comunicação, via chat, entre
advogados de estados diferentes, possibilidade de propor acordos, ferramenta para verificação de autenticidade de documentos no
Processo Judicial eletrônico (PJe) e integração com outros TRTs.

Agentes do Ministério de Trabalho em
padaria de Franca, nesta sexta-feira, 24
(foto: divulgação/Ministério de Trabalho)
Na semana passada agentes do
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) realizaram uma operação em 12 padarias de
Franca (SP). 70% dos estabelecimentos comerciais tiveram máquinas interditadas integralmente ou parcialmente.

Segundo informações do Ministério do
Trabalho, a operação “Mão na Massa” está
na segunda fase. As ações foram iniciadas
em junho de 2016, quando 149 empresas foA Usina Raízen Destivale, na cidade de
Araçatuba, realizou de 20 a 24 de fevereiro a
sua SIPAT (Semana Interna de Prevenção e
Acidentes de Trabalho).

O evento aconteceu todos os dias na própria unidade com várias palestras, tendas e
demais eventos.
Na noite da quinta-feira à noite foi apresentada a palestra sobre “Segurança no lar”
quando a empresa reuniu a maioria dos familiares de seus empregados no auditório do
Sindalco.
Célio Kiill fez o uso da palavra durante a
abertura do evento saudando todos os participantes e parabenizando os membros da Cipa e Sesmt pela realização do evento, considerado por ele de suma importância. “Parabenizamos a usina Destivale pela realização
do evento e também agradecemos pelo convite para que pudéssemos estar presentes”
disse Célio Kiill.

Tanto na usina ou no auditório do Sindalco, a presença e a participação de empregados e familiares foi exemplar.

Durante o evento os familiares puderam
conhecer um pouquinho das atividades dos
seus membros empregados e valorizar mais
a prevenção de acidentes.
Durante a Sipat muitos prêmios foram
sorteados entre os participantes.

Familiares foram presenteados com palestra sobre segurança no lar

O projeto inicial foi desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região
(BA), e agora terá abrangência nacional. A
disponibilização do aplicativo se dará de forma gradual.
Nesta semana, o software já pode ser baixado pelo público do TRT-5. Em breve, será
expandido para o TRT da 4ª Região (RS) e 21ª
Região (RN) e, até o fim do ano, para todas
as Regiões.

Integração com outros TRTs
Os usuários poderão escolher de qual Regional desejam consultar as informações. E,
quando novos tribunais forem integrados,
eles serão avisados.
Verificação de autenticidade de documentos do PJe
O usuário poderá utilizar a câmera do celular para ler o código de barras do documento produzido no PJe, validando assim a
sua autenticidade. Este código também poderá ser digitado. Além disso, poderá visualizar outros documentos vinculados ao principal.

Chat
Os magistrados e advogados que estiverem autenticados no aplicativo poderão acessar a ferramenta de chat para troca de mensagens instantâneas entre usuários com mesmo perfil.
Backup e recuperação de dados
O usuário poderá fazer backup de outras
informações além dos processos favoritos,
tais como marcadores, notas, jurisprudências favoritas, entre outros. Com isto, será
possível recuperá-las caso precise reinstalar
o aplicativo ou recuperar de outro equipamento.
Compartilhamento de processos
Possibilita enviar um link para outro usuário do aplicativo para que ele tenha acesso
ao processo de forma mais rápida.
Compartilhamos com Cintia Zeferino
Fonte: jornaladvogado. Com. Br

ram notificadas para que comparecessem em
audiência pública, que teve como objetivo,
realizar orientações e alertas aos empresarios do setor, para que adotassem as medidas de proteção do trabalho em máquinas e
equipamentos utilizados na atividade de panificação.
“São várias as irregularidades. O que chamou mais atenção foi a não proteção de algumas partes móveis de máquinas e o setor
elétrico que podem provocar acidentes e até a
morte do trabalhador”, explicou Fernando
Miguel auditor fiscal do Ministério do Trabalho.
Ainda segundo o auditor fiscal, Fernando
Miguel, além das interdições os proprietários
foram multados. “As autuações variam de acordo com o porte da empresa. Os valores
vão de R$ 3 mil a R$ 6 mil por cada infração”,
afirmou.

Todas as empresas do setor de panificação serão fiscalizadas em Franca.
Reportagem de Cássio Freires
Compartilhamos com GCN NET

12 Direitos Trabalhistas que você
precisa conhecer
Este artigo versa sobre alguns dos principais direitos trabalhistas que os todos os
trabalhadores precisam saber, escrito de maneira didática, para fins informativos.
1. Anotação na carteira de trabalho
Todo emprego deve ser registrado na
Carteira de Trabalho do trabalhador, ainda
que em período de experiência, sendo considerado o dia para registro o mesmo dia de
início do trabalho.
2. SALÁRIO MÍNIMO
Os empregados (trabalhadores) têm direito ao salário mínimo, não podendo, em
2017, receber menos que R$ 937,00 mensalmente pelo trabalho semanal de 44 horas,
aumentando-se este valor a cada ano, em razão de fatores financeiros como a inflação.
3. DURAÇÃO DO TRABALHO
O trabalho diário máximo é de 8 horas e
semanal de 44 horas. Outros horários somente podem ser cumpridos se negociados
entre sindicato em que o trabalhador for vinculado e empresa empregadora.
4. 13º SALÁRIO
O chamado 13º salário é a gratificação natalina devida a todos os empregados, ainda
que proporcionalmente ao tempo trabalhado,
pela prestação de serviços durante o ano, podendo ser parcelas em duas vezes, seja nos
dois últimos meses do ano ou com uma parcela no início das férias do trabalhador.
5. Horas extras (horas extraordinárias)
Todo trabalhador que trabalhar em regime
de horas extras deverá ter adicionado a cada
hora extra trabalhada o mínimo de 50% do
valor da hora normal, podendo esse valor ser
maior se houver normas internas ou normais
entre sindicato e empresa (sindicato de empresa) a respeito.
6. FÉRIAS + 1/3
Após um ano de trabalho, os trabalhadores têm direito a férias remuneradas a serem
concedidas dentro do ano seguinte ao que
completar 1 ano, isto é, dentro do 2º ano,
com adicional de 1/3 de seu salário, incluindo verbas que forem habituais, como por
exemplo Horas Extras.
7. Adicionais de insalubridade e periculosidade
Os trabalhadores que exerçam suas fun-

ções em situações de perigo ou que lhes imponham risco à sua saúde, têm direito aos adicionais de insalubridade e/ou periculosidade, dependendo da forma e tempo de exposição.
Os adicionais de periculosidade são de até
30% do salário e os adicionais de insalubridade, dependendo dos riscos envolvidos, podem chegar a 40%.
8. Licença à gestante e licença-paternidade
As gestantes poderão usufruir de licença
de 120 dias.
Os pais poderão usufruir de licença de 7
dias, podendo este período ser aumentado em
órgãos públicos e empresas que adotem normas com sindicatos (normas coletivas).
9. FGTS – Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço
É o valor dedicado ao trabalhador a ser
depositado em conta de banco oficial (Caixa
Econômica Federal), visando a garantia de
emprego e o financiamento de imóveis e hábitação.
O percentual aos trabalhadores, em geral,
é de 8% sobre o salário e demais verbas de
natureza remuneratória – horas extras, por
exemplo.
10. Multa por demissão sem justa causa
Aos trabalhadores que forem demitidos
sem justa causa, será devido o pagamento de
40% de multa sobre o valor depositado na
conta vinculada do FGTS, independentemente deste valor ter sido sacado pelo trabalhador.
11. APOSENTADORIA
Após anos de contribuição, o trabalhador
poderá se aposentar, sendo a mais comum a
aposentadoria por tempo de contribuição: para homens e para mulheres, a soma da idade
deve corresponder a 95-85, 96-96 (subindo 1
ano até 2019, para ambos).
12. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
Aos trabalhadores que tiverem seus direitos violados, é garantida a possibilidade de
reclamação na justiça do trabalho do período
dos últimos 5 anos de trabalho.
Compartilhamos: Davi Castro Lima
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O diploma EAD possui a mesma validade que
um presencial?

Você tem uma vida de muitas responsabilidades, mas nem por isso deixa de
querer avançar na caminhada da ascensão
profissional, não é mesmo? E, por saber o
quão importante a educação é para abrir portas, acredita que deve aproveitar o tempo disponível para investir em crescente qualificação.
É provável que você tenha ouvido falar da
educação a distância e se interessado pela
possibilidade de voltar a estudar, mas uma
dúvida surgiu: será que o diploma EAD tem a
mesma validade que o de um curso presencial?
Continue lendo e você descobrirá a resposta!
O que é Educação a Distância (EAD)?
Educação a Distância, segundo a ABED
(Associação Brasileira de Ensino a Distância)
é um curso em que pelo menos 70% do currículo é desenvolvido por meio de atividades
que não exijam que o aluno e o professor estejam fisicamente presentes no mesmo espaço. O material pode ser levado até os estudantes por diversos meios, como satélites,
rádios, correio ou mesmo pela internet — recurso mais comum no mercado atualmente.
Para estudar pela EAD, não existem restrições com relação ao perfil do aluno, devendo ser respeitados apenas os pré-requisitos do seu nível de escolaridade e da instituição escolhida. Por exemplo, para ingressar numa faculdade a distância para cursar
uma graduação, é preciso concluir o Ensino
Médio e ter passado por um processo seletivo (Enem ou vestibular, por exemplo). Da
mesma forma, para fazer uma segunda graduação, você precisa ter em mãos o diploma
da primeira, o que, muitas vezes, dispensa a
necessidade de um novo vestibular. Seu diploma não precisa necessariamente ter sido
obtido pela mesma instituição, e o mesmo
vale para a pós-graduação, especialização ou
MBA.
Completar seu curso depende apenas que
você tenha acesso à infraestrutura mínima
exigida pela universidade escolhida, seja ela
um computador ou um tablet (e, em algumas
situações, até mesmo um smartphone já dá
conta do recado!). Cursos a distância não são
mais ou menos fáceis do que os presenciais:
têm requisitos protocolares, como avaliações, trabalhos, níveis de frequência e notas
mínimas a serem alcançadas pelos alunos.
Exigem tempo, dedicação, estudo e disciplina. As diferenças — e vantagens — ficam
por conta da flexibilidade de tempo e de espaço, quer dizer, você estuda quando, como
e onde quiser! Sem esquecer, é claro, da acessibilidade dos preços e opções de paga-

mento para o aluno.
A infraestrutura mais enxuta da EAD diminui os preços, e você encontra a formação
almejada por cerca de 25% do valor do curso
presencial, segundo um levantamento feito
pela própria ABED.
É por essas e outras que a EAD se torna
uma modalidade mais convidativa do que o
ensino tradicional. É possível colocar suas
aulas em dia em qualquer lugar e a qualquer
hora, o que te torna senhor do seu próprio
ritmo de estudos. Isso é bom para quem tem
uma rotina corrida, mas não dispensa investir na própria qualificação.
O diploma EAD possui a mesma validade?
Não há nada no diploma EAD — no que
diz respeito ao valor, peso e credibilidade no
mercado, reconhecidos junto ao MEC — que
o diferencie de um presencial. Portanto, ele
tem a mesma validade daquele obtido num
curso presencial.
O Ministério da Educação aplica os mesmos critérios para avaliar instituições de nível superior que oferecem cursos presenciais
e a distância. O que significa que, desde que
sua faculdade seja credenciada pelo órgão,
seu diploma tem validade e é seu passaporte
para um mundo de excelentes oportunidades
profissionais!
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
de 1996, prevê a existência de cursos EAD e
define que seus diplomas tenham o mesmo
valor daqueles conferidos em cursos presenciais.
Assim, o diploma de EAD é válido em
concursos públicos e também na hora de se
registrar numa categoria profissional. A diferenciação entre os diplomas não encontra
amparo legal, o que autoriza que qualquer edital ou processo seletivo que excetue diplomas EAD seja anulado judicialmente.
As vantagens oferecidas pelos cursos de
educação a distância vão mais longe: flexibilidade e economia são fatores de democratização da educação em nosso país, onde a
instrução formal, infelizmente, ainda tem caráter de privilégio. A EAD se presta a uma importantíssima função de transformação social e cultural no Brasil, ao oportunizar a milhões de pessoas a chance de fazer um curso
superior, uma pós, especialização ou MBA, e
legitimar o seu direito a melhores condições
de trabalho, condizentes com sua competência e esforço!
Que tipos de cursos são oferecidos na
EAD?
São muitos os tipos de cursos a distância
— entre graduação, pós-graduação, especialização e MBA.
Na graduação, a EAD oferece uma ampla
gama de opções, desde os cursos tradicionais — como Administração, História, Ciências Contábeis e Letras, entre muitos outros
— aos mais modernos — como Marketing,
Logística e Gestão Ambiental. Na pós-graduação e especialização, fique atento para ofertas únicas no mercado, como Neuroapren-

dizagem, Antropologia e MBA em Gestão de
Pessoas. Estar antenado às tendências do
mercado não significa que você irá ignorar
sua vocação, mas que fará de tudo para que
ela vá ao encontro das profissões mais valorizadas no futuro!
São muitas as possibilidade de expandir
seus horizontes. Basta encontrar uma instituição de ensino que ofereça o curso que você pretende realizar e verificar os pré-requisitos de admissão. Por lei, qualquer curso
de graduação e pós-graduação pode ser feito
a distância, mas a oferta, é claro, varia de
acordo com faculdade escolhida. Além da
diversidade de cursos e do reconhecimento
junto ao MEC, avalie na instituição escolhida
a formação e experiência do corpo docente,
os canais de contato com tutores e monitores, entre outros aspectos.

tado para o trabalho. O juízo de primeiro grau
condenou o Bradesco ao pagamento de indenização de R$ 500 mil, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), avaliando que se trata de parcela de cunho
pedagógico que obsta o enriquecimento sem
causa do empregado, reduziu o valor pela
metade.
O recurso do bancário foi examinado no
TST pela ministra Maria Helena Mallmann.
“A saúde do empregado não pode ser tratada

Exercício reuniu todos os empregados da Indústria de Calçados “Pé com pé” de Birigui (SP)
O treinamento foi coordenado pelo
Tenente Bombeiro Maurício José Garcia,
participação do Engenheiro de segurança do
Trabalho Pedro Petini, tendo à frente do simulado o Coordeandor da Brigada de Emergência Wilimar Cassio Nunes.

A simulação foi efetuada conforme define
a Instrução Técnica 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
Todos os empregados da Indústria de
Calçados “Pé com pé” de Birigui (SP0 parti-

ciparam da simulação de abandono de emergência visando a manutenção da atividade
para qualquer ocasião que necessite.
No final, quando todos já estavam no Ponto de Encontro, o Tenente Maurício proferiu
uma palestra explicando com detalhes o porquê do exercício e simulação de abandono de
emergência, lembrando a todos que a prevenção é a ação mais eficaz e que o exercício desperta o espírito preventivo nas pessoas que
passam a visualizar situações de segurança
com melhor aproveitamento.
O treinamento faz parte do programa de
prevenção do SESMT da Pé com pé.

A EAD tem aulas presenciais?
Existe uma portaria do Ministério da Educação que determina que uma porcentagem
da carga horária de sua graduação precisa
ser feita presencialmente. As atividades presenciais obrigatórias em geral são, além de
avaliações ao final de cada disciplina concluída, estágios, práticas laboratoriais e a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC).

Simulado envolveu todos os empregados da Indústria de calçados

Onde um diploma EAD me permite chegar?
Em geral, não há discriminação entre as
empresas com relação aos profissionais formados pela educação a distância. Para muitas corporações, a modalidade é inclusive
um diferencial positivo no currículo, já que
seus alunos demonstram capacidades excepcionalmente desenvolvidas, como poder de
iniciativa, autonomia, liderança, proatividade
e — em última instância — maturidade!
Um curso a distância forma o perfil profissional mais disputado no mercado atual. Além disso, o conhecimento de tecnologias e
a capacidade de planejamento são outras das
características que diferenciam um aluno
EAD e o tornam uma grande aquisição para
qualquer empresa.
Um curso EAD numa instituição de boa
reputação é uma excelente adição a qualquer
currículo. Nele ou em qualquer entrevista de
emprego, não hesite em ostentar seu diploma
EAD e deixar claro tudo o que ele lhe agregou!
N

Bradesco vai indenizar bancário atingido por tiro na cabeça em
assalto a posto de atendimento
Um empregado do Banco Bradesco S. A.
Que ficou incapacitado para o trabalho aos
25 anos de idade ao levar um tiro na cabeça
em assalto ao posto de atendimento nas dependências de uma empresa em São Paulo
vai receber indenização por danos morais e
estéticos. Por unanimidade, a Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho proveu
recurso do trabalhador e majorou a indenização de R$ 250 mil para R$ 500 mil.
Em dia de pagamentos de salários, seis
ladrões assaltaram o posto bancário e acertaram o empregado, por não conseguir abrir
o cofre, deixando-o definitivamente incapaci-

“Pé com pé” realiza simulado de
abandono de emergência em Birigui

com tanto descaso”, afirmou a relatora. Ela
ressaltou a conclusão pericial de que o trabalhador ficou com “sequelas incapacitantes
de etiologia traumática insuscetíveis de reabilitação, reconhecidamente relacionadas ao
trauma craniano por arma de fogo”, além de
comprometimento psicológico importante
“sem possibilidade de melhora, mesmo com
assistência especializada”.
Avaliando que o valor de R$ 500 mil não
é exorbitante, mas razoável e proporcional ao
caso, a Turma seguiu o voto da relatora e restabeleceu a sentença.
(Mário Correia/CF)

Número de mortes no carnaval triplica nas
rodovias estaduais de Goiás
Foram registrados 32 acidentes e 9 vítimas fatais nas estradas goianas. Principais causas
foram excesso de velocidade e ultrapassagem proibida.

O número de mortes em rodovias estaduais de Goiás durante o carnaval deste ano
triplicou em relação a 2016. De acordo com
a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), até a
terça-feira (28), nove pessoas morreram nas
estradas goianas. Segundo o comandante do
Policiamento Rodoviário, o coronel Vitor Hugo Benevides Souza, as principais causas
dos acidentes foram excesso de velocidade e
ultrapassagem em local proibido.

Conforme o comandante, apesar do número maior de vítimas fatais, foram registrados menos acidentes com feridos do que no
ano passado. “Foi um feriado um tanto violento, mas nós conseguimos intensificar a
fiscalização. Por parte do condutor, notamos
que falta um pouco de educação com relação
a conduta, ultrapassagem, velocidade, uso
de bebidas. Fizemos bastante autuações e recolhimento de habilitações por conta disto”,
disse.
O balanço da Operação Carnaval foi divulgado nesta quarta-feira (1º) pela PRE-GO.
De acordo com a polícia, foram registrados
32 acidentes e 59 pessoas feridas nas rodovias estaduais entre a manhã de sexta-feira
(24) e a meia noite de terça-feira (28). Foram
fiscalizados mais de 15 mil veículos e mais

de 30 mil pessoas foram abordadas pelos policiais.
Infrações
A PRE ainda não divulgou o número de
multas aplicadas durante o carnaval, mas o
comandante da policiamento afirmou que
70% das infrações cometidas pelos condutores foi por não ligar o farol durante o dia.
Em segundo lugar está a falta do uso do cinto
de segurança e, em terceiro, o excesso de velocidade.

Bombeiros
O Corpo de Bombeiros também divulgou
nesta quarta-feira o balanço do trabalho feito
durante o carnaval deste ano. Segundo o tenente-coronel Eduardo de Souza, os bombeiros fizeram 1043 resgates durante os quatro
dias de festa. Conforme a corporação, foram
registrados 28 mortes, 22 em acidentes de
trânsito, três por armas de fogo e três por
afogamento.

Acidente deixa sete pessoas feridas na BR-050
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Tribunal reconhece
trabalho de pedreiro
em cemitério como
atividade especial

O desembargador federal Gilberto
Jordan, da Nona Turma do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região (TRF3), reconheceu como especial o trabalho de um segurado do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
que exerceu funções de pedreiro de cemitério
na Prefeitura Municipal de Catanduva. A natureza especial das atividades foi reconhecida, pois foram desenvolvidas com exposição
a vírus e bactérias.

No caso dos autos o autor trabalhou na
função no período de 1974 a 16 de fevereiro
de 2004. Contudo, só pode ser computado
como tempo especial o período até 5 de março de 1997, tendo em vista que, a partir dessa
data, a legislação passou a exigir a comprovação da insalubridade do trabalho por meio
de laudo técnico. Depois desse período, os
documentos trazidos pelo autor não estavam
assinados pelo responsável pelos registros
ambientais do empregador.
Fonte: Tribunal Regional Federal da 3ª Região
Compartilhamos com Robson Pêgo - Especialista em
Direito Previdenciário e Direito Trabalhista

ORIENTAÇÃO
NORMATIVA Nº 4,
DE 14 DE
FEVEREIRO DE
2017

Precarização e intensificação do
trabalho ampliam casos de LER/Dort
No Dia Internacional de Combate às Lesões por Esforços Repetitivos/ Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, pesquisadoras da Fundacentro alertam sobre
processo produtivo adoecedor

Por ACS/C.R. em 24/02/2017

Em 28 de fevereiro, celebra-se o Dia
Internacional de Combate às LER/Dort (Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho). A
data chama atenção para este adoecimento
que atinge milhões de brasileiros. Segundo a
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada em 2013, 3.568.
095 pessoas com mais de 18 anos declararam ter recebido diagnóstico médico de
LER/Dort. Esse número corresponde a 2,
29% da população estimada pela pesquisa.

Buscando contribuir para a reflexão sobre
esse tema, a médica Maria Maeno, a psicóloga Daniela Tavares e a ergonomista Cristiane Queiroz produziram um artigo em que
analisam a ocorrência das LER/Dort, os motivos desse adoecimento e ainda apresentam
as estatísticas da PNS e dos Anuários Estatísticos da Previdência Social (AEPS), considerando as diferenças dessas bases de dados.
“Se tomarmos como referência a PNS, segundo a qual mais de 3,5 milhões de pessoas
referiram que tinham tido diagnóstico médico de LER/Dort e o maior registro dessas afecções pela Previdência Social, de pouco
mais de 145 mil em 2008, fica fortemente sugerida uma discrepância muito grande”, afirmam as pesquisadoras da Fundacentro.

Publicada no DOU de 23/02/2017
Estabelece orientação sobre a concessão
dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por
trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas, e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO,
no uso das atribuições que lhe confere o art.
25 do Anexo I do Decreto nº 8.818, de 21 de
julho de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Esta Orientação Normativa objetiva
uniformizar entendimentos no tocante à concessão dos adicionais e da gratificação disciplinados pelos artigos 68 a 70 da Lei nº 8.
112, de 11 de dezembro de 1990, pelo art. 12
da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991,
pela Lei nº 1.234, de 14 de novembro de
1950, pelo Decreto nº 81.384, de 22 de fevereiro de 1978, pelo Decreto-Lei nº 1.873,
de 27 de maio de 1981, pelo Decreto nº 97.
458, de 11 de janeiro de 1989, e pelo Decreto
nº 877, de 20 de julho de 1993.
Art. 2º A caracterização da insalubridade e
da periculosidade nos locais de trabalho respeitará as normas estabelecidas para os trabalhadores em geral, de acordo com as instruções contidas nesta Orientação Normativa,
observada a legislação vigente.
CLIQUE AQUI e leia a Orientação Normativa nº 4/2017 na íntegra!

“Embora em relação às LER/Dort não se
tenha feito essa comparação por falta de dados na PNS sobre o ano de diagnóstico, os
dados dos AEPS e os relatos de trabalhadores, suas entidades sindicais, profissionais de segurança e saúde no trabalho das
empresas nos permitem afirmar que a subnotificação é significativa”, completam.
Os trabalhadores até conseguem o diagnóstico médico de tendinites e tenossinovites, por exemplo, mas a relação com o trabalho, na maioria das vezes, é omitida. “O
Sistema Único de Saúde (SUS), cujos profissionais não têm vínculo com as empresas,
poderia então, atuar de forma efetiva, como
preconiza o protocolo do Ministério da Saúde. No entanto, sabotado pelos que veem na
saúde um excelente meio de lucrar e sem um
verdadeiro apoio da sociedade, o SUS não se
constitui em uma rede potente de diagnóstico
de doenças ocupacionais”, apontam.
Quando se encontram incapacitados para
o trabalho, os trabalhadores são encaminhados, geralmente, sem a emissão de CAT
(Comunicação de Acidente de Trabalho) ao
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
Intensificação do trabalho
As LER/Dort ganharam visibilidade nos
anos 1990 a partir da integração de movimentos promovidos pelas entidades sindi-

cais de trabalhadores e da produção de textos
científicos sobre o tema. Nessa época, surgiram os primeiros protocolos dos então ministérios da Saúde e da Previdência Social.
Apesar das conquistas normativas, as
transformações do mundo do trabalho levaram a terceirizações, intensificação e ritmo
acelerado de trabalho. Os trabalhadores sofrem com metas inatingíveis, avaliações de
desempenho com repercussões sobre a remuneração, humilhações, sensação de impotência e assédio moral. As consequências
à saúde vêm dos desgastes físicos e psíquicos a que são submetidos os trabalhadores.

Neste cenário, os processos produtivos e
de serviços que mantêm a exigência de movimentos repetitivos se destacam na ocorrência de LER/Dort. Linhas de montagem e embalagem, frigoríficos, bancos, teleatendimento, entre outros, geram desgaste e ocorrência de afecções musculoesqueléticas crônicas, incapacitantes e acompanhadas de sofrimento e transtornos psíquicos.

Mas a intensificação e a precarização do
trabalho atingem todos os setores, inclusive
o público. “No setor público, a diminuição de
concursos e aumento de terceirizados, acompanhados pela invasão da lógica da gestão
privada, impõe uma realidade na qual os trabalhadores enfrentam prescrições inexequíveis, uma máquina emperrada pela burocracia, um processo de avaliação de desempenho voltado a punições disciplinares e
uma penalização salarial, sem que se reflita
sobre a missão do poder público de garantir
os direitos de cidadania conquistados na
Constituição Federal”, alertam as autoras.

É fundamental para se prevenir esse tipo
de adoecimento que se alterem os fundamentos da gestão e organização do trabalho.
O trabalhador precisa ter autonomia e seus
limites respeitados. Seria necessário trilhar
um caminho inverso ao que se vem construindo, pensando também na construção de
políticas públicas e na preservação dos direitos sociais.

“As reformas trabalhista e previdenciária,
ora em questão no país, trazem apreensões
para os segmentos sociais que se preocupam
com o aprofundamento da precarização do
mundo do trabalho, com a fragilização do arcabouço de proteção à saúde do trabalhador,
e consequentemente com o provável aumento do número e gravidade dos acidentes
e doenças relacionadas ao trabalho”, concluem as pesquisadoras da Fundacentro.
Leia o artigo na íntegra

Intervalo de 15 minutos antes da hora extra
deve ser concedido apenas para mulheres
Por unanimidade, a 5ª Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
(TRT-RS) negou provimento ao recurso de
um trabalhador do sexo masculino relativo
aos intervalos previstos no artigo 384 da
CLT.
A Turma julgou que o artigo em questão
faz parte do capítulo em que são estabelecidos direitos visando a proteção do trabalho
da mulher, buscando resguardar as diferenças biológicas entre os sexos.
Neste sentido, não é justificável a extensão deste direito aos trabalhadores do sexo
masculino. A decisão confirma a sentença da
magistrada Luisa Rumi Steinbruch, da 15ª
Vara de Trabalho de Porto Alegre.

O trabalhador ajuizou ação formulando
pedido de horas extras - incluindo os intervalos - contra uma empresa de logística e
transporte, onde trabalhou por três anos como motoboy.
De acordo com o reclamante, os intervalos previstos no artigo nº 384 da CLT, embora inseridos junto às normas de proteção
ao trabalho da mulher, devem também ser aplicados aos trabalhadores do sexo masculino, por ser uma questão de isonomia, princípio geral do direito segundo o qual todos
são iguais perante a lei, contido no artigo 5º,
inciso I, da Constituição.
O artigo em questão afirma que “Em caso
de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário
do trabalho”.
O empregado argumentou também que,
quanto maior a jornada, maior a fadiga física
e/ou mental do trabalhador, o que se mostra
um risco à sua segurança, considerando sua
posição de motoboy.

A juíza de primeiro grau, no entanto, julgou improcedente o pedido. Diante disso, o
trabalhador apresentou recurso ao TRT-RS.
Ao analisar o caso, o relator do recurso na
5ª Turma, desembargador Clóvis Fernando
Schuch Santos, fez referência a julgamento
do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a
constitucionalidade do referido artigo da CLT.
Na ocasião, o STF decidiu que o intervalo
estabelecido pela Consolidação não fere o
princípio da isonomia previsto pela Constituição.
Seguindo esse mesmo entendimento, o
relator concluiu que “as diferenciações biológicas havidas entre o sexo feminino e masculino acarretam reações diversas quando
submetidos a condições de trabalho mais
gravosas, buscando o dispositivo legal preservar a saúde e segurança do trabalho da
mulher”.
Sendo assim, não é devida a extensão do
direito aos trabalhadores do sexo masculino,
uma vez que o fato gerador da concessão do
intervalo não acontece no caso dos trabalhadores homens.
O relator referiu, ainda, a orientação expressa na Súmula nº 65 do TRT-RS, que fixou
o entendimento de que o intervalo previsto no
artigo nº 384 da CLT é conferido apenas à
empregada mulher.
Cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Decisão selecionada da Edição nº 198 da
Revista Eletrônica do TRT-RS.
Processo nº 0001059-88.2013.5.04.0015
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Empresa pagará horas extras por
pausas para café no meio da jornada
A Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal
Superior do Trabalho restabeleceu decisão
que condenou empresa a contabilizar como
horas extras duas pausas de 10 minutos concedidas no meio do expediente para o café. A
decisão se baseou no entendimento consolidado no TST no sentido de que as pausas
não integram o intervalo intrajornada de uma
hora e, como eram acrescidos à jornada,
configuram tempo à disposição do empregador (Súmula 118).
A ação foi ajuizada por um operador que
afirmou que a montadora exigia que os empregados compensassem na duração da jornada os dois intervalos, um pela manhã e outro à tarde, para o café ou ir ao banheiro.
A Sexta Turma do TST, reformando decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região (Campinas/SP), havia absolvido a
empresa de incluir os intervalos no cálculo
das horas extras.

'Pausa para cafezinho' é tempo à disposição e
gera hora extra, diz Tribunal Superior do Trabalho

O ministro Hugo Carlos Scheuermann, relator dos embargos do trabalhador à SDI-1,
citou precedentes de todas as Turmas do TST
e destacou que a própria Sexta Turma modificou seu entendimento, passando a acompanhar a posição majoritária da Corte, que vem
enquadrando situações idênticas envolvendo
a reclamada na Súmula 118.
A decisão foi unânime.
Colaborou: Dr. Enrique Diez Parapar - Fisioterapeuta do
Trabalho – Professor de Educação Física
EDP Consultoria – Ergonomia e Higiene Ocupacional
www.edpconsultoria.com.br
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Espionagem industrial, você Ministério Público pede indenização de
R$ 85 milhões contra a empresa Eternit
sabe o que significa?

(foto: Reprodução Eternit)

A espionagem é a prática de obter informações de caráter secreto
ou confidencial sobre governos, organizações, empresas ou até mesmo pessoas físicas, sem autorização destes, para alcançar certa vantagem política,
econômica, tecnológica ou social. A prática manifesta-se geralmente como
parte de um esforço organizado e, em relação a empresas, tem-se a prática
de espionagem industrial.
Contudo, a espionagem não tem um tratamento específico na legislação
brasileira, sendo tratada de maneira esparsa na legislação penal, geralmente
referenciada à espionagem militar, isto é, ao acesso e apropriação desautorizados de informações e dados atinentes à defesa. Entretanto, os efeitos
jurídicos da espionagem não se cingem à esfera do direito penal, podendo
também repercutir em outras instâncias do direito, como a civil e a administrativa.

Entre em contato:

phdtreinamentos@phdtreinamentos.com.br

Ministro do Trabalho visita
fábrica da GM no RS e fala
sobre Modernização Trabalhista

Antes de conhecer as instalações, o ministro se reuniu com o
vice-presidente da General Motors do Brasil, Marcos Munhoz, que
reiterou ao ministro, seu total apoio as propostas que constam no
projeto de lei da modernização trabalhista, “falo em nome da direção e dos funcionários e reforço total apoio a modernização trabalhista, esta proposta pode melhorar a produtividade das empresa,
reduzindo custos que atualmente deixam o país fora da disputa com
as principais potenciais mundiais, além de trazer confiança as empresas que podem investir mais gerando mais empregos. Estou
satisfeito em nome do setor pelos itens da reforma propostos e acredito que essa visão de abraçar a causa da modernização trabalhista do ministério trará novas possibilidades de expansões de
mercado”.
A modernização trabalhista e os novos desafios para gerar empregos no País foram os temas da conversa durante a visita do Ministro Ronaldo Nogueira a fábrica da GM em Gravataí, RS.
O ministro Ronaldo Nogueira destacou que segue fazendo visitas a empresas e sindicatos, ouvindo opiniões e esclarecendo dúvidas sobre a modernização. Para o Ministro é fundamental que empregador e empregado andem lado a lado a fim de avançar em vários aspectos por meio do diálogo. “Nossa proposta é para todos.
Acredito na força do trabalhador em harmonia com o seu empregador e por isso seremos incansáveis na implantação dessa modernização que é vantajosa para ambos os lados”.
Após o encontro o ministro conheceu a fábrica e todas as etapas
de construção. A GM completou 91 anos de atividade no Brasil em
Janeiro deste ano. Já produziu mais de 14,5 milhões de veículos
no país. O Brasil é o terceiro maior mercado da montadora, atrás
de China e EUA. Ministério do Trabalho - Assessoria de Imprensa

Em relação a estes casos, tem-se a Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade
Industrial) que protege segredos industriais, reputando concorrência desleal
do seu uso desautorizado. A legislação impede, de forma ampla, o uso de
dados de natureza confidencial que tenham sido obtidos durante relação
contratual ou empregatícia, ou que tenham sido obtidos de forma ilícita ou
fraudulenta (artigo 195, incisos XI e XII).
Temos, assim, uma legislação que oferece proteção aos segredos industriais e que permite que qualquer tipo de informação possa ser considerado
como tal, desde que não seja pública, tenha relevância comercial e tenha
sido objeto de medidas para resguardar sua confidencialidade. Dentre as informações mais comumente incluídas nesse rol, destacam-se listas de
clientes, fornecedores, documentos contábeis, fiscais, financeiros, remuneração de funcionários, manuais, especificação de produtos, fórmulas, entre
outros.
Já na jurisprudência, constata-se que caso seja comprovada a prática de
espionagem industrial, o ensejo a uma ação de indenização é plenamente
possível.
Verificada a prática do ato ilícito, a Lei de Propriedade Industrial oferece
os instrumentos necessários para fazer cessar imediatamente a violação,
como também para obter reparação pelos danos sofridos. Além disso, a possibilidade de que haja uma decisão liminar para impedir ou coibir tal prática
é expressamente prevista, bem como a respectiva indenização pelos prejuízos causados (artigo 209 e 210 da referida lei).
Assim, a empresa poderá ingressar com uma Ação de Indenização por
Danos Morais, fundada em violação de segredo empresarial e em concorrência desleal, com menção ao artigo 195, incisos XI e XII, da Lei de Propriedade Industrial.
Todavia, é imprescindível que se possa comprovar as alegações de espionagem do antigo funcionário ou de um funcionário atual através de provas, sejam elas através de documentos, oitivas de testemunhas, pericias.
Caso contrário o dano moral não poderia ser comprovado e não estaria caracterizado.
Já na esfera penal, também se pode pensar na abertura de um inquérito
policial, para a apuração da prática de crime de espionagem industrial e indicar os prováveis envolvidos, dando ensejo ao início das investigações policiais e posterior oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
De outro modo, a empresa poderá tomar medidas preventivas mais eficazes, de forma que se possa combater a prática da espionagem, tais como:
Assinatura de termos de confidencialidade com fornecedores, empregados e colaboradores que tenham acesso aos segredos, estabelecendo claramente a confidencialidade das informações e as práticas vedadas pela empresa;
Adoção de ferramentas tecnológicas que limitem o acesso às informações, bem como identifiquem rapidamente qualquer acesso indevido. Para
isso, é importante que se mantenha o registro (back-up) dos acessos por
períodos longos, pois não raro o ilícito se da de forma contínua. A repetição
da conduta pode constituir elemento importante para comprovar a intenção
de apropriação indevida;
Treinamento constante de fornecedores, funcionários e colaboradores,
para que adotem práticas aptas a proteger os segredos a que têm acesso. É
importante ter em mente que o vazamento de informações pode ocorrer não
só em vista de indivíduos imbuídos de má-fé, mas também em decorrência
de condutas inadequadas que permitam o acesso a informações tanto interna quanto externamente. Esse é o caso de compartilhamento de dados
através de e-mails, mídias sociais, dispositivos móveis, ou até mesmo
locais de frequência pública;
Adoção de uma política interna que permita não só avaliar constantemente as medidas adotadas para a proteção de informações, como também
identificar eventuais atos ilícitos e
É importante que sejam rapidamente adotadas medidas extrajudiciais e
judiciais, a fim de evitar ou mesmo mitigar os prejuízos causados pela violação. Tal política também tem como efeito positivo desencorajar novas práticas dentro da empresa.
Ressalta-se que essas medidas são apenas sugestões que contribuirão
para um melhor controle dos dados da empresa, de forma que ignorar os fatos, deixando de adotar medidas que os protejam, pode comprometer de forma irreversível o futuro da empresa. Compartilhamos com Suellen Rodrigues Viana

O Ministério Público do Trabalho
no Paraná ajuizou uma Ação Civil Pública
(ACP) contra a empresa Eternit por expor os
empregados de sua planta industrial localizada no município de Colombo ao amianto,
substância comprovadamente cancerígena.
Na ação, o MPT/Paraná apresenta dados coletados em fiscalizações realizadas na empresa que deixam claro os riscos aos quais
os trabalhadores estão expostos e pede que
a matéria prima amianto seja substituída por
fibras alternativas na fabricação de produtos
como telhas e caixas d’água.

As investigações do MPT/Paraná relacionadas à empresa Eternit acontecem desde
2008, quando foi instaurado um Inquérito
Civil. Diante da complexidade do caso, formou-se um grupo especial de trabalho com
membros do MPT. Na ação ajuizada no dia
21 de fevereiro de 2017, além de demonstrar
que a tese do uso controlado do amianto está
superada por tratados internacionais assinados pelo Brasil, o Ministério Público apresenta relatos de comissões internas da empresa e de peritos e fiscais do MPT e do Ministério do Trabalho que comprovam falhas
estruturais e sistemáticas nas instalações da
Eternit em Colombo. Na fábrica, são utilizadas, por mês, aproximadamente 763 tonela-

das de substância cancerígena em ambiente
de trabalho onde estão expostos cerca de 350
trabalhadores.

O amianto – Amianto é o nome comercial
dado a um conjunto de minerais utilizados na
fabricação de diversos produtos, como telhas
onduladas, caixas d’água e materiais automotivos. A Organização Mundial da Saúde aponta que o amianto é responsável por metade
das mortes por câncer ocupacional e afirma
que não há limites seguros para a sua utilização. Atualmente, 66 países proíbem a utilização de amianto, entre eles todos os países
da União Europeia.
Os principais pedidos do MPT na ação são
para que a Eternit substitua o amianto por fibras alternativas em até 90 dias, sob pena de
multa diária de 500 mil reais, e a condenação
da empresa a pagar uma indenização de R$
85 milhões por dano moral coletivo. Em razão
da urgência do caso, o MPT requereu prioridade na tramitação da ação.
Compartilhamos com BEMPARANÁ

Bombeiro de corpo voluntário de Joinville
receberá adicional de periculosidade

A Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Sociedade
Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville
(SC), entidade civil sem fins lucrativos, a pagar a um bombeiro o mesmo adicional de periculosidade de 30% que é concedido aos
bombeiros civis, com fundamento na Lei 11.
901/2009. Trata-se da única entidade destinada à prevenção e combate a incêndio no
município.

A verba havia sido indeferida ao trabalhador pelo Tribunal Regional do Trabalho da
12ª Região (SC), por entender, entre outros
pontos, que os bombeiros voluntários não
são bombeiros militares, por não serem concursados, nem bombeiros civis. Segundo o
Regional, o trabalhador já recebia o adicional
de periculosidade sob o título de adicional de
risco, previsto em norma coletiva.

Em recurso para o TST, ele sustentou que os
colaboradores com vínculo empregatício da associação merecem o mesmo tratamento concedido aos bombeiros civis. Ao examinar o apelo,
a relatora, ministra Maria Helena Mallmann, lhe
deu razão, afirmando que o fato de a entidade
ser uma associação sem fins lucrativos de utilidade pública não impede o implemento das
normas trabalhistas, especialmente as que dizem respeito à segurança, saúde e medicina do
trabalho.

No seu entendimento, não se pode excluir o
direito do trabalhador em face da natureza jurídica da empresa, que atua fornecendo serviço
de prevenção e auxílio no combate a incêndio.
Assim, deferiu ao bombeiro o adicional de periculosidade de 30% sobre o salário-base, reflexo
no pagamento de férias, acrescidas do terço
constitucional, décimos terceiros salários, aviso-prévio e depósitos de FGTS com a indeni-

zação de 40%.
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Comércio eletrônico é aposta de
pequenas e médias empresas

COLECIONANDO VIVÊNCIAS
A coluna de hoje tem por objetivo abordar
as vivências humanas e como a busca por
elas pode favorecer a vida profissional nos
dias atuais. Mais do que buscar experiências
na vida, há em nós o desejo de fazer algo que
traga satisfação. E para isso, mudar a trajetoria tem sido apontado como algo mais comum.
O que explicaria a maior motivação das
pessoas para encarar uma transição na vida
profissional? Além das crises econômicas,
as chances de novos aprendizados e sucessos motivam àqueles mais sensíveis ao panorama atual. E isso é fato. Até porque as empresas estão menos engessadas no que diz
respeito às oportunidades para os funcionarios que se mostram flexíveis e polivalentes.
Ainda assim mudar o caminho não é fácil.
Requer planejamento e autoconhecimento.
O autoconhecimento favorecerá o processo de mudança, pois ter em mente o projeto
de vida faz com que a pessoa alinhe as novas
atividades ao que pretende realizar na vida. E
embora as vivências sejam ricas em si, agir
impulsivamente pode gerar frustações. Então
antes de alterar a sua rota, reflita sobre seus
desejos para a vida e caso mude o caminho,
faça deste um atalho para chegar ao seu
objetivo.
Atualize sua rede de contatos ou passe a
conviver com novas redes (relacionadas ao
novo segmento) a fim de se manter ativo, tro-

cando ideias, aprendendo e mantendo a visibilidade necessária para que seja acionado/
lembrado em caso de novas oportunidades.
Muitas vezes, a nova área possui valores e
cultura próprios, que levam um tempo longo
para ser aprendidos. Cursos e eventos são
boas fontes de informação.
Portanto, colecionar vivências, trocar de
carreira e/ou pegar um atalho, pode ser uma
opção ou imposição e é importante ter em
mente quais são suas competências e onde
você pode aportá-las. Estar disposto a aprender e absorver “o novo” será imprescindível
e poderá ser um caminho para a felicidade.
Desejo a vocês que colecionem muitas
vivências e busquem felicidade nos caminhos que escolherem trilhar!

O varejo brasileiro está em constante evolução, e as pequenas e médias empresas buscam aprimoramento para entregar
bons produtos e serviços. Independente do
nicho de mercado, a meta é satisfazer os clientes e atraí-los para o negócio. Como? A
principal aposta é a internet, com as mídias
sociais, aplicativos, sites e e-commerce.

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

Conforme previsão da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico),
em 2017, o comércio eletrônico brasileiro
deve registrar mais de 200 milhões de pedidos nas lojas virtuais e faturar R$ 59,9 bilhões - crescimento de 12% em relação ao
ano anterior. Os números demonstram que
as ferramentas digitais estão cada vez mais
populares e são oportunidades para conquis-

Senac promove ações gratuitas
no Dia Internacional da Mulher

Para suprir demanda do mercado,
Senac Jaboticabal (SP) capacita
profissionais para atuar na área

tar consumidores, crescer e expandir negócios.
Por isso, a demanda por profissionais capacitados e especialistas na área tem crescido. “Mais do que o cenário econômico, o
comércio eletrônico passa por um processo
intenso de evolução tecnológica que não pode ser ignorado”, comenta Elidiane da Cunha, docente da área de tecnologia da informação do Senac Jaboticabal.
Ágeis e de fácil interação, as mídias eletrônicas agregam valor à cadeia de consumo
e aproximam clientes e empresas. As corporações que desejam se destacar ou se
manter à frente do mercado devem investir
em recursos tecnológicos mais complexos e,
paralelamente, empregar profissionais capacitados que tenham habilidades para acompanhar as tendências e o fluxo de trabalho.
“Os funcionários devem compreender
etapas como processos logísticos de estoque e entrega, disposição de produtos, análise do perfil do cliente e pagamento”, reforça
a docente.

CLIQUE ACIMA, TENHA TODAS AS
INFORMAÇÕES E RESERVE SUA
VAGA AGORA MESMO!

Para isso, o Senac Jaboticabal oferece diversas opções na área de gestão e negócios.
Analista de Marketing em Mídias Sociais e
Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce são alguns dos cursos previstos durante o ano. Os títulos estão com descontos
de 30% e 40%. Mais informações pelo portal
www.sp.senac.br/jaboticabal, no qual os
pré-requisitos estão disponíveis, ou pessoalmente na unidade.

7 hábitos para reduzir a quantidade de calorias consumidas
Se o seu objetivo é perder peso, é
essencial cortar a quantidade de calorias
consumidas diariamente. E se em um primeiro momento essa possa parecer uma missão
difícil e que exige sacrifícios, você pode se
surpreender. Com algumas atitudes simples
e que exigem pouco esforço, é possível reduzir a quantidade de calorias ingeridas na sua
rotina alimentar.

Como reduzir a quantidade de calorias
sem sacrifícios

Carreta do Hospital do Câncer de Barretos faz parte da programação, que acontecerá em frente
à instituição
Celebrar o poder feminino e suas
conquistas ao longo da história é essencial
em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, mas aproveitar a data para reforçar os
cuidados com a saúde é imprescindível. Ciente de seu papel influenciador na sociedade,
o Senac Bebedouro promove, na quarta-feira,
um dia especial para o público feminino, com
atenção ao bem-estar e à beleza da mulher. A
iniciativa conta com a parceria do Departamento Municipal de Saúde e da Câmara dos
Vereadores.
Destaque na programação é a presença da
Carreta do Hospital do Câncer de Barretos,
que permanecerá no município durante todo
o mês de março. Na ocasião, ela terá disponibilidade para efetuar 60 exames de mamografia, 100 de colo de útero e 50 exames de
câncer de colorretal. É necessário agendamento prévio, pessoalmente, na unidade do
Senac.
Ainda no dia 8, das 8 a 17 horas, em frente
à unidade do Senac, as mulheres poderão aproveitar os atendimentos de beleza (maquiagem e sobrancelha) oferecidos pela Embeleze. Alunos do curso Técnico em Enferma-

gem e Técnico em Nutrição do Senac Bebedouro também estarão presentes para realizar
testes de glimecia, calcular IMC e orientar
sobre hábitos nutricionais.

“Nossa intenção é fomentar a autoestima
das participantes e, principalmente, ressaltar
a importância de cuidar da saúde. Estamos
com as melhores expectativas”, diz Luis Antonio de Lima, gerente da unidade. A participação é gratuita e o evento é aberto ao público.
Serviço
Dia Especial da Mulher
Data: quarta-feira, 8 de março
Horário: das 8 às 17 horas (a Carreta funcionará até às 19h30)
Local: Senac Bebedouro – Rua Tobias Lima,
1.370/ Centro Informações: (17) 3344-6500
e www.sp.senac.br/bebedouro

Confira, abaixo, 7 hábitos que valem a pena inserir no seu dia a dia e assim reduzir a
quantidade de calorias inseridas.
Conte suas calorias
Há aplicativos que ajudam na missão de
contas as calorias ingeridas no dia e assim
ter um controle se foi uma quantidade saudável para o seu organismo. Você pode colocar
uma quantidade aproximada do que consumiu e assim ter uma noção de quanto deve
comer cada alimento.
Corte refrigerante
Ao escolher beber refrigerantes ou sucos
artificiais, você ingere produtos de baixo valor nutritivo. Prefira água e assim reduza a
quantidade de calorias ingeridas.
Desligue a TV
Evite comer enquanto assiste televisão ou
mexe no computador. Pois quando você faz
isso, acaba não prestando atenção no que está comendo e a tendência é que haja um excesso. Além disso, essa prática acaba por gerar mais vontade de ingerir guloseimas e alimentos bem calóricos.
Evite complementos
Ao colocar molhos (especialmente os artificiais) na sua salada ou em outras receitas,
você também adiciona uma grande quantidade de calorias ao seu prato.
Procure substitutos
O molho de salada pode ser trocado por
uma colher de chá de azeite extra virgem ou
vinagre balsâmico. Evite molhos prontos e

prefira usar o próprio tomate. Algumas substituições simples podem ajudar a cortar calorias e deixar o prato muito mais saudável.
Durma bem
Estudos já mostraram que quem dorme
pouco tem maior tendência a consumir alimentos pouco saudáveis, gordurosos e calóricos. Deitar cedo e dormir a noite toda pode
trazer benefícios até mesmo para a sua dieta.
Exercite-se
Ao escolher uma atividade para praticar, é
preciso saber os benefícios que cada exercício confere para a saúde do seu corpo. Exercícios de cardio, por exemplo, são indicados
para a manutenção do coração, a muscula-

ção auxilia a perder e manter o peso, enquanto os treinamentos de força aumentam a
massa magra e queimam calorias.
Como podem comprovar, não é necessário mudar drasticamente a sua rotina alimentar e cortar alimentos que te dão prazer
para reduzir a quantidade de calorias ingeridas diariamente. O mais importante é estar
atento ao que consome e procurar entender o
efeito de cada produto no seu organismo.
Assim, será mais fácil para você melhorar a
sua relação com a comida e inserir uma alimentação muito mais saudável, sem ser um
sacrifício para você.
Compartilhamos com Doutíssima
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Brasil é campeão em casos de depressão na América Latina
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 11,5 milhões de brasileiros sofrem da doença.
Foto: iStock

O Brasil também apareceu como o campeão mundial de casos de transtorno de ansiedade
Um novo relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS) aponta que o Brasil
é o país com maior prevalência de depressão
na América Latina. Segundo dados referentes
a 20015 e divulgados nesta quinta-feira (23/
02), 5,8% da população, ou 11,5 milhões de
brasileiros, sofrem da doença.

O segundo colocado na região foi Cuba,
com 5,5% de prevalência na população. O
país com a menor incidência foi a Guatemala,
com 3,7%.
No ranking mundial, o Brasil ocupa o terceiro lugar. A lista é encabeçada pela Ucrânia
(6,3%) e seguida por Austrália e Estônia na

segunda posição, ambas com 5,9%. Na Alemanha, a depressão atingiu 5,2% da população em 2015.
O Brasil também apareceu como o campeão mundial de casos de transtorno de ansiedade. Segundo a OMS, 9,3% da população brasileira (18,6 milhões de pessoas) sofria do mal em 2015. A proporção é significativamente mais alta do que a verificada na
segunda posição dessa categoria, a Noruega,
que registrou 7,4%. A Alemanha, por sua
vez, registrou 5,8%.
O relatório não aborda em detalhes as
causas da prevalência das doenças. Segundo
a OMS, pelo menos 322 milhões de pessoas
no mundo (4,4% da população) sofriam de
depressão em 2015 - um crescimento de
18% em relação a 2005.
Gênero e idade
Os dados também mostram que a depressão é mais comum entre as mulheres (5,

1%) do que entre os homens (3,6%). Mas os
homens cometem mais suicídio do que as
mulheres. A prevalência de suicídio entre homens por grupo de 100 mil habitantes é quase três vezes superior à verificada entre mulheres.
Segundo a OMS, 788 mil pessoas cometeram suicídio em 2015. O número representou 1,5% de todas as mortes registradas
no mundo. Entre jovens de 14 a 29 anos, o
suicídio foi a segunda causa de morte no
ano.

A prevalência de depressão também varia
conforme a idade. O pico é registrado entre
os 55 e 74 anos. Nesse grupo, a prevalência
mundial foi de 7,5% entre as mulheres, e 5,
5% entre os homens.
Metade das 322 milhões de pessoas que
sofriam de depressão em 2015 vivia no Sudeste Asiático e na região do Pacífico, áreas
onde estão situados alguns dos países mais
populosos do mundo, como China e Índia.

Já nos casos de transtorno de ansiedade,
a média mundial de pessoas que sofrem do
mal é 3,6%. A doença também acomete mais
mulheres (4,6%) do que homens (2,6%) no
mundo. No total, 264 milhões de pessoas
têm transtornos de ansiedade - um crescimento de 14,9% em relação a 2005.

Abrindo mão das atividades que agregam valor ao petróleo e abandonando a produção de energia verde, a Petrobras que restar não terá a
mínima chance de sobrevivência futura
produzido será impresso em 3D. Nos próximos vinte anos, 70% dos empregos atuais
vão desaparecer.
Em 2018, os primeiros carros autônomos
estarão no mercado. Por volta de 2020, a indústria automobilística começará a ser desmobilizada porque as pessoas não necessitarão mais de carros próprios. Um aplicativo fará um veículo sem motorista busca-lo
onde você estiver para leva-lo ao seu destino.
Você não precisará estacionar, pagará apenas pela distância percorrida e poderá fazer
outras tarefas durante o deslocamento. As cidades serão muito diferentes, com 90% menos carros, e os estacionamentos serão
transformados em parques. O mercado imobiliário também será afetado, pois, se as pessoas puderem trabalhar enquanto se deslocam, será possível viver em bairros mais distantes, melhores e mais baratos. O número
de acidentes será reduzido de 1/100 mil km
para 1/10 milhões de km, o que permitirá que
sejam salvas um milhão de vidas por ano, em
todo o mundo. Com o prêmio 100 vezes menor, o negócio de seguro de carro será varrido do mercado.
Os fabricantes que insistirem na produção
convencional de automóveis irão à falência,
enquanto as empresas de tecnologia (Tesla,
Apple, Google) estarão construindo computadores sobre rodas. Os carros elétricos vão
dominar o mercado na próxima década. A
eletricidade vai se tornar incrivelmente barata
e limpa. O preço da energia solar vai cair tanto que as empresas de carvão começarão a
abandonar o mercado ao longo dos próximos
dez anos. No ano passado, o mundo já instalou mais energia solar do que à base de
combustíveis fósseis. Com energia elétrica a
baixo custo, a dessalinização tornará possível a obtenção de água abundante e barata.

Aposentadoria por idade é um benefício concedido aos trabalhadores que atingiram idade necessária para obterem esse
benefício, sendo para homens idade mínima
de 65 anos e mulheres de 60 anos.
Além do critério por idade, é importante
que ambos sejam contribuintes do INSS, e
que tenham contribuído no mínimo 180 contribuições mensais, caracterizando um total
de 15 anos na data que o trabalhador obteve
a idade mínima.
Observa-se que, essa regra foi alterada
em 1995, quando era exigida quantidade menor de contribuições, sendo criada uma regra
de transição para não prejudicar os demais.
Segundo o artigo 142 da Lei 8.213/91, até o
ano de 2010, aqueles que completassem a
idade mínima para a obtenção do benefício,
aplicaria a regra de menos tempo de contribuição.

O INSS poderá conceder o benefício no
ato da apresentação dos documentos caso o
candidato preencha todos os requisitos necessários, podendo também pedir um prazo
para julgar ou poderá solicitar novos documentos que comprove alguma informação.
Estima-se o período de 30 dias corridos
para o beneficiário receber o resultado da solicitação do benefício.
Não recebendo a carta com o resultado o
beneficiário deverá entrar em contato com o
INSS
Para esclarecer as dúvidas de seus clientes, o INSS tem o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, onde tem todas as
informações sobre o tempo de serviço que o
INSS reconhece e os valores recolhidos mensalmente a título de contribuição.

Compartilhamos com TERRA SAÚDE

Um futuro além da imaginação
Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendia 85% do papel fotográfico utilizado no mundo. Em apenas três anos, seu
modelo de negócio foi extinto e a empresa
desapareceu. O mesmo acontecerá com muitos negócios e indústrias nos próximos dez
anos e a maioria das pessoas nem vai se aperceber disso. As mudanças serão causadas
pelo surgimento de novas tecnologias.
Conforme exposto na Singularity University Germany Summit, em abril deste ano, o
futuro nos reserva surpresas além da imaginação. A taxa de inovação é cada vez mais acelerada e as futuras transformações serão
muito mais rápidas que as ocorridas no passado. Novos softwares vão impactar a maioria dos negócios e nenhuma área de atividade
estará a salvo das mudanças que virão. Algumas delas já estão ocorrendo e sinalizam
o que teremos pela frente. O Uber é apenas
uma ferramenta de software e não possui um
carro sequer, no entanto, constitui hoje a maior empresa de táxis do mundo. A Airbnb é o
maior grupo hoteleiro do planeta, sem deter
a propriedade de uma única unidade de hospedagem.
Nos EUA, jovens advogados não conseguem emprego. A plataforma tecnológica
IBM Watson oferece aconselhamento jurídico básico em poucos segundos, com precisão maior que a obtida por profissionais da
área. Haverá 90% menos advogados no futuro e apenas os especialistas sobreviverão.
Watson também orienta diagnósticos de câncer com eficiência maior que a de enfermeiros humanos. Em dez anos, a impressora
3D de menor custo reduziu o preço de US$
18.000 para US$ 400 e tornou-se 100 vezes
mais rápida. Todas as grandes empresas de
calçados já começaram a imprimir sapatos
em 3D. Até 2027, 10% de tudo o que for pro-

Como obter sua aposentadoria por idade

Fábrica da Kodac no começo do século passado

No contexto desse futuro imaginário, os
veículos serão movidos por eletricidade e a
energia elétrica será produzida a partir de
fontes não fósseis. A demanda por petróleo e
gás natural cairá dramaticamente e será direcionada para fertilizantes, fármacos e produtos petroquímicos. Os países do Golfo serão
os únicos fornecedores de petróleo no mercado mundial. Neste cenário ameaçador, as
empresas de O&G que não se verticalizarem
simplesmente desaparecerão.

No Brasil, o modelo de negócio desenhado para a Petrobras caminha no sentido oposto. Abrindo mão das atividades que agregam valor ao petróleo e abandonando a produção de energia verde, a Petrobras que restar não terá a mínima chance de sobrevivência futura. A conferir.
(Publicado na revista Brasil e Energia Petróleo e Gás).
Autor: Eugenio Miguel Mancini Scheleder é engenheiro
aposentado da Petrobras. Também ocupou cargos de
direção no Ministério de Minas e Energia e no
Ministério do Planejamento, de 1991 a 2005.
Atualmente, exerce a função de Mediador Extrajudicial,
capacitado pela Câmara de Conciliação, Mediação e
Arbitragem – CCMA/RJ
Reflita sobre o seu presente e o seu futuro. Está
preparado para mudanças tão radicais e abruptas?

Solicitação do benefício
Verificando que se enquadra nas exigências, o beneficiário poderá marcar uma data
para ir ao INSS por meio do site de agendamento do INSS ou ligando para o número
135.
A apresentação dos documentos será feita
após o agendamento no período de 30 a 45
dias. Chegado o dia de comparecer ao INSS,
o beneficiário apresentará a documentação
que comprove o seu direito de receber a aposentadoria por idade, sendo os seguintes documentos: Carteira de trabalho, para comprovar que contribuiu o tempo necessário ao
INSS; Carteira de identificação (RG); CPF;
Comprovante de residência.
Informa-se que, todos os documentos apresentados devem conter suas fotocópias
(Xerox) que serão autenticados por um servidor do INSS na apresentação dos mesmos,
dando assim, validade ao procedimento de
solicitação de aposentadoria por idade.

Problemas rotineiros
Em caso de impossibilidade da apresentação das carteiras de trabalho, é possível a
comprovação por outros meios, como, por
exemplo: documentos que podem ser contracheque do período trabalhado, extrato do
FGTS, ficha de registro de empregado fornecido pela empresa, entre outros.
Em relação ao tempo de contribuição, não
tendo o trabalhador completado 180 contribuições, é possível verificar se dentre as profissões exercidas, algumas se enquadram nas
chamadas profissões especiais, em que o trabalhador é submetido a condições insalubres
e/ou periculosas; tais condições possibilitam
uma contagem mais ampla do tempo de
serviço que o encontrado pelo INSS, em razão do fator de conversão da aposentadoria
especial para comum.
Menciona-se como profissões que enquadram-se na aposentadoria especial, radiologista, trabalhador da construção civil, médicos entre outros, que são regulamentada pela
PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário)
que informa as situações insalubres e periculosas encontradas no ambiente de trabalho
que o profissional exerce na empresa que
trabalha, sendo necessária a comprovação de
documentos que afirmam a as condições de
trabalho.
O problema é que o INSS só reconhece
esse benefício muitas vezes pela via judicial,
necessitando que a parte ingresse com um
processo na justiça federal para ver seu direito reconhecido.
Importante!
Lembre-se de guardar todas as carteiras
de trabalho para que não se tenha nenhum
problema na hora de solicitar a aposentadoria
por idade.
Compartilhamos com João Vitório
Caso queira saber mais sobre o tema leia nosso
artigo completo em
http://www.vitorionetto.com.br/como-se-aposentar-poridade/
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Prazo para prescrição
indenizatória de
doença ocupacional
começa a contar
somente após ciência
dos danos
Empresa do setor de resinas termoplásticas foi condenada a indenizar trabalhador por exposição ao benzeno, apesar do
diagnóstico de carcinoma maligno (tumor)
ter ocorrido seis anos antes da dispensa. Embora a manifestação da doença tenha acontecido mais de cinco anos antes de protocolada a ação, a 2ª turma do TRT-RS entendeu que o prazo prescricional somente poderia ser contado ao final da perícia médica
específica que dimensionou a extensão dos
danos sofridos.
Processos que lidam com doença ocupacional e acidente de trabalho têm prescrição
com prazo quinquenal, prevista pelo art. 7º,
Inciso XXIX da Constituição Federal. A contagem do prazo, no entanto, deve considerar
o momento em que o trabalhador toma conhecimento da incapacidade gerada e sua extensão. Na esteira da jurisprudência dominante deste Regional e do Tribunal Superior
do Trabalho, entende-se que o marco inicial
da prescrição das pretensões indenizatórias
decorrentes de acidente do trabalho e doença
ocupacional é a data em que ciente o autor da
conclusão da perícia médica nestes autos”,
explica o relator, desembargador Marcelo
José Ferlin D’Ambroso. “Apenas neste momento poder-se-ia, em tese, dimensionar a
extensão e os limites do agravo sofrido à sua
saúde”, conclui.

A comprovação de nexo técnico-epidemiológico entre a atividade desenvolvida pelo
trabalhador e a doença diagnosticada é fundamental para que seja estabelecida a responsabilidade objetiva da ré. Constatada essa relação, aplica-se a teoria do risco da atividade, cabendo à empresa reclamada indenizar o empregado por danos decorrentes
dos locais, processos, equipamentos e operações de trabalho.
No caso analisado pela 2ª Turma, restou
comprovado o contato do empregado com
benzeno no laboratório químico da empresa.
A área de atuação da ré, fabricante de resinas
termoplásticas, é classificada como grau de
risco 3 para acidentes de trabalho (nível máximo estabelecido pela Relação de Atividades
Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco na Classificação Nacional de Atividades Econômicas).
Após o diagnóstico e tratamento para câncer, o trabalhador foi desaconselhado pelo
médico a laborar novamente em laboratório
químico, tendo passado um período de dois
anos expressamente proibido de entrar no
sala de armazenagem das substâncias químicas. Ao final desse prazo, continuou passando semestralmente por procedimentos de
videolaringoscopia voltados ao controle e
observação da doença, os quais tiveram
continuidade após sua demissão sem justa
causa. “O autor permanecia em período de
preservação, vale dizer, ainda existiam dúvidas acerca da gravidade e extensão do resultado gravoso da doença à sua saúde”, observa o relator. Somente ao término desse
período de observação foi possível dimensionar a extensão e os limites do dano sofrido à saúde do trabalhador, caracterizando
a ciência inequívoca exigida pela lei.
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho 4ª
Região Rio Grande do Sul

Broto Legal capacita trabalhadores em atividades de
espaços confinados em sua unidade de Porto Ferreira

Treinamento reuniu todos empregados que atuam em espaços confinados na unidade da Broto Legal
A empresa Broto Legal Alimentos S.A. da
cidade de Porto Ferreira (SP), capacitou os
colaboradores para trabalhos em espaço
confinado.
O treinamento foi ministrado pelo Sargento do corpo de bombeiro de Pirassununga e
Engenheiro de Segurança do trabalho Luciano Rodrigues de Souza Alves.
O evento foi organizado pelo RH (Carolina
e Morgana) e Segurança do Trabalho (João
Vicente).

No dia 11 e 19 de fevereiro, foi realizado
a capacitação de trabalhos em Espaço Confinado conforme a exigência da Norma Regulamentadora nº 33.
Nas aulas teóricas os empregados receberam todas as informações que constam na
NR-33 para que tomem ciência sobre a necessidade das aplicações das medidas.

Nas aulas práticas foram realizadas várias
atividades simuladas para aplicação das medidas de segurança durante o trabalho, assim
como aplicação das medidas preventivas e
de emergência em caso de necessidade.

O treinamento faz parte da programação
anual do SESMT/RH para a promoção da segurança no trabalho.

Confirmada justa causa por uso excessivo de celular no trabalho
A 6ª Turma manteve a justa causa
aplicada a um serralheiro de Maringá, no Noroeste do Paraná, que, mesmo advertido várias vezes, não cumpriu a regra de segurança
da empresa que vedava o uso do telefone celular durante o horário de expediente. A decisão, da qual cabe recurso, manteve o entendimento de sentença proferida pela 3ª Vara
do Trabalho de Maringá.
O autor do processo trabalhou em uma
pequena serralheria de Maringá por quase
dois anos, entre julho de 2013 e abril de
2015. A execução do serviço envolvia manipulação de máquinas de corte, de polimento
e soldas, além de produtos químicos com algum grau de toxicidade. Por conta do risco,
e como forma de não haver distrações, era
norma da empresa que não se utilizasse o
celular durante o expediente.

Para a relatora do processo, desembargadora Sueli Gil El-Rafihi, o estabelecimento de
normas de segurança para os funcionários é
um dever do empregador. "Inclui-se no poder diretivo do empregador o estabelecimento de regras e padrões de conduta a serem seguidos pelos seus empregados durante os horários de trabalho, dentre os quais
a lícita proibição do uso de aparelho celular",
destacou.
No processo, o reclamante argumentou

que a dispensa com justa causa foi aplicada
por perseguição, após ter cobrado o pagamento de adicional de periculosidade. Entretanto, não houve prova de tal retaliação, ou
de que a medida foi desproporcional, nem de
que se tenha ignorado punições de cunho
educativo, como advertência ou suspensão.
Em documentos a microempresa comprovou que, além de alertar informalmente o
ex-empregado, ainda aplicou advertência
formal e suspensão disciplinar, pelo mesmo
motivo. Deste modo, demonstrou que a insubordinação do empregado foi constante, motivando a demissão com justa causa. "Não
resta dúvida de que a demandada logrou êxito em demonstrar os fatos ensejadores da
aplicação do art. 482 da CLT (que trata de
dispensa por justa causa), alegados em defesa", afirmou nos autos a relatora.

Comentário no WhatsApp dá demissão por justa causa
A JT de Campinas manteve justa
causa a um trabalhador por ter realizado comentários pejorativos à empresa em um grupo de WhatsApp.
O empregado relata que foi dispensado
com justa causa após ter expressado sua opinião sobre o uniforme da empresa com outros empregados através do aplicativo. Participavam do grupo funcionários da empresa,
inclusive do setor de Recursos Humanos.
Juiz considerou que o trabalhador "extrapolou os limites de uma expressão de opinião".

A empresa, por sua vez, afirmou que o exfuncionário já havia sido advertido outras vezes, que as mensagens enviadas por ele não
foram apenas de opinião, mas de agressão e
desrespeito a ela e seus representantes.
Para o juiz do Trabalho Rafael Marques de
Setta, da 6ª vara de Campinas, o empregado
"extrapolou os limites de uma expressão de
opinião", visto que "o conteúdo das mensa-

gens é ofensivo em relação à ex-empregadora e a representantes dela".
O magistrado observou que as mensagens enviadas se enquadram na hipótese da
alínea k, do art. 482, da CLT: "ato lesivo da
honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa,
própria ou de outrem".
"O fato de o comunicado de dispensa não
ter declarado expressamente o enquadramento em alguma das alíneas do artigo 482
da CLT ou ainda o incorreto enquadramento

no artigo na defesa não é capaz, por si só, de
reverter a justa causa aplicada. O reclamante
tinha ciência inequívoca da razão pela qual
foi dispensado por justa causa conforme se
verifica das próprias alegações iniciais."
Assim, julgou improcedentes os pedidos
formulados pelo trabalhador.
O advogado Luciano de Almeida Ghelardi
atuou no caso representando uma das reclamadas.
Processo: 0011907-83.2016.5.15.0093
Fonte: Migalhas
Compartilhamos com Ednaldo Émerson Ferreira Rafael

Fazenda do Paraná
pagará R$ 350 mil
para reparar morte de
agricultor por
agrotóxicos
A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior
do Trabalho rejeitou recurso de Fazenda, em Leópolis (PR) condenada pela Terceira Turma a
pagar indenização de R$ 350 mil por danos morais aos herdeiros de um agricultor que morreu
por intoxicação com agrotóxicos.
O agricultor trabalhou para a fazenda de
1992 a 2010, quando faleceu. Aplicou venenos
agrícolas até 2008, quando passou a trabalhar
no transporte de água e de agrotóxicos. O próprio preposto informou que a empresa apenas
passou a fornecer EPIs nos últimos cinco anos
de trabalho da vítima.

A fazenda foi condenada inicialmente ao pagamento de indenização de R$ 400 mil. No Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRTPR), conseguiu reduzi-la para R$ 100 mil porque, segundo o TRT, a viúva, única dependente
do trabalhador, também falecera.
Os herdeiros e o fazendeiro recorreram ao
TST. Ao analisar o processo, a Terceira Turma
considerou que o valor arbitrado pelo TRT não
era condizente com aqueles aplicados pelo colegiado em casos similares, principalmente em
razão da gravidade da conduta da empregadora,
e fixou-o em R$ 350 mil.
Como seus embargos à SDI-1 tiveram seguimento negado pelo presidente da Terceira
Turma, a Fazenda interpôs agravo regimental,
argumentando que o valor arbitrado pela Terceira Turma foi o triplo do fixado pelo TRT, “sem
levar em consideração que o empregado era
agricultor e tinha por dependente apenas sua
esposa, falecida em 2015”. Alegou, ainda, que
o laudo foi inconclusivo quanto à causa da morte.
O relator do agravo, ministro Aloysio Corrêa
da Veiga, observou que a exposição do empregado a agente químico, que o levou à morte, foi
constatado por laudo pericial e prova testemunhal. Destacou as informações das testemunhas de que, no último dia de trabalho antes da
internação hospitalar, ele fez de cinco a seis
viagens ao local de aplicação do veneno.
Para Corrêa da Veiga, a empregadora não
conseguiu demonstrar divergência jurisprudencial na apreciação de matéria idêntica, requisito
necessário para a admissão dos embargos. A

decisão foi unânime.
Fonte: Tribunal Superior do Trabalho
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Seis doenças sexualmente
transmissíveis em alta entre jovens
brasileiros; saiba como evitá-las
Com cada vez mais jovens fazendo
sexo de forma desprotegida, o número de ocorrências de doenças sexualmente transmissíveis tem aumentado consideravelmente
no Brasil, na esteira do que já acontece no
mundo.

Ministério da Saúde constata menor uso de
preservativo e maior contágio de HIV entre
jovens. Foto: Reuters
Segundo dados do Ministério da Saúde, 56,
6% dos brasileiros entre 15 e 24 anos usam
camisinha com parceiros eventuais.
A falta de prevenção no início da vida sexual
vem preocupando o órgão, afirma Adele Schwartz Benzaken, diretora do Departamen-to de
Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e
Hepatites Virais.
"Nos últimos anos, temos observado que a
população mais jovem está reduzindo o uso do
preservativo", diz ela à BBC Brasil.
Mas é no Carnaval que as campanhas de
prevenção se intensificam. Até o fim da festa,
peças publicitárias do governo estarão em TVs,
revistas e redes sociais propagando o slogan
"No carnaval, use camisinha - e viva essa grande festa!".
As campanhas miram, sobretudo, o alto número de pessoas no Brasil que têm HIV mas
ainda não sabem - aproximadamente 112 mil
brasileiros - e os cerca de 260 mil que vivem
com o vírus mas ainda não se tratam, aumentando o risco de propagação da doença.
Apesar de o principal foco continuar sendo
a prevenção de HIV/Aids, especialistas alertam
para o risco de propagação de outras doenças,
como HPV, herpes genital, gonorreia, hepatite
B e C e, especialmente, sífilis.
Saiba mais sobre cada doença abaixo. Todas podem ser evitadas com o uso do preservativo.

Ministério da Saúde aponta aumento de quase
200% em casos de sífilis congênita nos
últimos dois anos. Foto: Agência Brasil
O vírus da imunodeficiência humana é o
causador da Aids, que ataca o sistema imunológico e derruba o sistema de defesa do organismo.
No Brasil, a epidemia de HIV/Aids é considerada estabilizada, mas vem avançando entre
os mais jovens.
Na última década, o índice de contágio mais
que dobrou entre jovens de 15 a 19 anos,
passando de 2,8 casos por 100 mil habitantes
para 5,8 casos.
Também aumentou na faixa etária entre 20 a
24 anos, chegando a 21,8 casos a cada 100 mil
habitantes.
"Isso mostra que nossa população jovem
está mais vulnerável ao HIV e precisa acessar
mais conhecimento e os serviços de saúde para
se testar", afirma a infectologista Brenda Hoagland, pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Clínica em DST e AIDS do Instituto Nacional
de Infectologia Evandro Chagas (INI/ Fiocruz).
"Como a nova geração não assistiu à epide-

mia quando o HIV ainda não tinha tratamento, é
possível que não tenha uma percepção sobre a
gravidade do HIV, o que aumenta nossa responsabilidade de informar sobre riscos e prevenção", acrescenta ela.
Atualmente, cerca de 827 mil pessoas vivem
com o HIV no país, e aproximadamente 112 mil
brasileiros têm o vírus, mas não o sabem.
O tratamento contínuo ao HIV pode controlar
a doença, garantir a sobrevida dos infectados e
tornar o vírus indetectável (o que equivale a
prevenir a transmissão com uma segurança de
96%). Mas não pode curá-la. O teste rápido
costuma detectar a infecção cerca de 15 dias
após o contágio.

As campanhas costumam focar no uso da
camisinha como método de prevenção, mas é
essencial conhecer também a proteção disponível para casos de relação de risco desprotegidas, frisa Brenda - a chamada profilaxia pósexposição, ou PEP, um conjunto de medicamentos contra o HIV que devem ser ingeridos
por 28 dias no período imediatamente após o
possível contágio.
"Se uma pessoa teve uma relação sexual
desprotegida em que suspeite de risco para o
HIV, ela deve procurar um serviço de saúde até
no máximo 72 horas após a relação. Ou seja, se
a camisinha rompeu ou deixou de ser usada, a
pessoa pode buscar o atendimento numa emergência e o serviço é gratuito", ressalta a infectologista, acrescentando que quanto mais cedo se
inicia o tratamento dentro dessas 72 horas,
maiores suas chances de eficácia.

Sífilis
Transmitida pela bactéria Treponema pallidum, a infecção apresenta diferentes estágios,
do primário ao terciário, e tem maior potencial
de infecção nas duas primeiras fases, que costumam ocorrer até 40 dias após o contágio. É
transmitida por relações sexuais ou pode ser
passada da gestante para o bebê.
"A sífilis congênita, que é notificada compulsoriamente no Ministério da Saúde, é transmitida de mãe para filho e teve aumento de quase 200% ao longo dos últimos dois anos", alerta a infectologista Brenda Hoagland, do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
(INI/Fiocruz).
Os sintomas são feridas na região genital
(na fase primária) e manchas no corpo que sugerem uma alergia (na fase secundária). O tratamento da doença é gratuito na rede pública,
feito com penicilina.
O problema é que os sintomas podem se
curar sozinhos e passar despercebidos.
"O fato de uma pessoa não ter mais sintomas não significa que esteja curada. Esse é o
grande problema e faz com que o diagnóstico
esteja muito abaixo do necessário", avisa Brenda.
A sífilis terciária pode aparecer de dois a
quarenta anos após o início da infecção, podendo causar lesões neurológicas, cardiovasculares e levar à morte.
"Pessoas com vida sexual ativa e que tenham relações desprotegidas devem fazer o

teste para a sífilis independentemente dos sintomas, da mesma forma que devem fazer testes
para o HIV e serem vacinadas contra Hepatite
B", recomenda Brenda, lembrando que a sífilis
aumenta o risco de infecção por HIV.
O acompanhamento da gestante no pré-natal também é fundamental para evitar a transmissão da doença para o bebê.
A sífilis pode levar à má-formação do feto,
surdez, cegueira e deficiência mental.
HPV
O Papilomavírus Humano existe com mais
de 200 variações e se manifesta por meio de
formações verrugosas - que podem aparecer no
pênis, vulva, vagina, ânus, colo do útero, boca
ou garganta.
O sexo é a principal forma de transmissão
do HPV, seja pelo coito ou pelo sexo oral.
O HPV é uma preocupação grave de saúde
pública pelo potencial de alguns tipos do vírus
causarem câncer, principalmente no colo do
útero e no ânus, mas também na boca e na garganta, que vêm aumentando entre os jovens.
O vírus pode ficar latente por períodos prolongados sem que haja sintomas, e é difícil erradicar a infecção por completo.
Por isso, especialistas recomendam que
mulheres em idade reprodutiva façam exames
preventivos anuais no colo do útero para monitorar o aparecimento de possíveis lesões que
antecedem o câncer e que podem ser tratadas.
A infectologista Brenda Hoagland, do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
(INI/Fiocruz), estende a recomendação a homens que fazem sexo anal desprotegido, e devem fazer exames preventivos na região anal e
no reto.
No fim do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou que a vacina quadrivalente que
protege contra quatro tipos de HPV passaria a
ser oferecida também para meninos, na faixa de
12 a 13 anos. Até agora, a vacina só era disponibilizada para meninas de 9 a 13 anos.
Gonorreia
A doença é causada pela bactéria Neis-seria
gonorrhoeae, que infecta sobretudo a uretra.
O sintoma mais comum é a presença de corrimento na região genital, mas a infecção pode
causar dor ou ardor ao urinar, dor ou sangramento na relação sexual e, nos homens, dor
nos testículos. A maioria das mulheres infectadas não apresenta sintomas.
O tratamento é feito com antibiótico e deve
ser estendido ao parceiro, mesmo que este não
tenha sintomas.
Quando não tratada, a infecção pode atingir
vários órgãos, como o testículo, nos homens, e
o útero e as trompas, nas mulheres, e pode causar infertilidade e complicações graves.
Herpes genital
Transmitido pela relação sexual com uma
pessoa infectada, o vírus do herpes causa pequenas bolhas e lesões dolorosas na região genital masculina e feminina.
As feridas podem acompanhar ardor, coceira, dor ao urinar e mesmo febre, e os sintomas
podem reaparecer ou se prolongar quando a
imunidade está baixa.
"O herpes não tem cura. A partir do momento que você tem uma infecção, você ter vários episódios ao longo da vida. A única forma
de prevenção é o preservativo", ressalta a infectologista Brenda Hoagland, da Fiocruz.
Além do incômodo causado pelas lesões, o
herpes pode facilitar a entrada das outras doenças sexualmente transmissíveis.
Os portadores do vírus devem ter cuidado
redobrado para não transmiti-lo, o que ocorre
principalmente quando as feridas estão presentes, mas pode também ocorrer na ausência das
lesões ou quando elas já estão cicatrizadas.
A doença pode ter consequências graves
durante a gravidez, podendo provocar aborto e
trazer sérios riscos para o bebê.
Hepatite B ou C
No Brasil, as formas virais mais comuns de
hepatite ou inflamação do fígado são as causadas pelos vírus A, B ou C.
A hepatite B é transmitida sexualmente, e
também por transfusão de sangue e compartilhamento de material para uso de drogas, entre outros.
As mesmas formas valem para a hepatite C,
mas a transmissão sexual é mais rara, por isso,
ela não é considerada propriamente uma infecção sexualmente transmissível.
Terra Saúde

Meu chefe me liga após o
expediente para trabalhar. Tenho
direito ao adicional de sobreaviso?
mente trabalhado.
Todavia, o dispositivo deixa expresso que
apenas o uso de tais instrumentos tecnológicos de comunicação fornecidos pelo empregador não garante ao empregado o recebimento de horas extras nem caracteriza submissão ao regime de sobreaviso.
O TST no ano de 2012 modificou a lei que
tratava sobre a matéria, delimitando para o
empregado o que é considerado regime de
sobreaviso.
O Tribunal Superior do Trabalho
(TST), no ano de 2012, reviu a jurisprudência
para os casos em que o trabalhador fica à
disposição do empregador por meio de telefone celular. A mudança foi ensejada com a
sanção da Lei 12.551, de dezembro de 2011,
que alterou o artigo 6º da CLT para equiparar
os efeitos jurídicos da subordinação exercida
por meios telemáticos e informatizados à
exercida por meios pessoais e diretos.
Tão logo passou a vigorar a nova lei, a necessidade de revisão na jurisprudência foi
anunciada pelo presidente da Corte, ministro
João Oreste Dalazen, no mês de janeiro.
Conforme destacou, seria "inafastável" a revisão da Súmula 428 do TST, cujo antigo
tex-to não reconhecia o uso de aparelhos de
in-tercomunicação (telefone celular, bip ou
pa-ger) como suficientes para caracterizar o
sobreaviso.
"A Lei 12.551 afeta diretamente os casos
em que o empregado, depois de encerrada a
jornada, fica à disposição para atender um
novo serviço para a empresa. A Súmula 428
não considerava esse tempo de espera como
tempo de serviço, mas a lei o conta como tal.
Com isso, a Súmula se tornou incompatível
e terá de ser reavaliada pelos ministros", argumentou à época.
A nova redação da Súmula foi apresentada em setembro, na divulgação dos resultados da 2ª Semana do TST, em que foram
revistos alguns posicionamentos da Corte. O
texto atual passou a considerar que se encontra em regime de sobreaviso o empregado que, submetido ao controle patronal
por meio de aparelhos como telefone celular,
permanece em regime de plantão aguardando a qualquer momento o chamado para o
serviço durante o período de descanso.
Desta forma, uma vez caracterizado o sobreaviso, o trabalhador tem direito a remuneração de um terço do salário hora multiplicado pelo número de horas que permaneceu
à disposição. Se for acionado, recebe horas
extras correspondentes ao tempo efetiva-

Decisões anteriores
Decisões proferidas em julgamentos no
TST, anteriores às alterações na Súmula 428,
já apontavam no sentido de reconhecer o regime de sobreaviso. Em agosto, a Primeira
Turma manteve decisão que reconheceu o
direito ao recebimento de horas de sobreaviso a um chefe de almoxarifado que ficava à
disposição da empresa por meio de telefone
celular.
O empregado afirmou, em reclamação trabalhista, que era obrigado a portar e atender
ao telefone celular "diuturnamente", todos os
dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Seu pedido estimava a média
de cinco horas extras diárias de sobreaviso,
incluindo os fins de semana.

No julgamento, o relator da matéria, ministro Lélio Bentes Corrêa, chamou atenção
para dois detalhes: a admissão da empresa de
que o chefe do almoxarifado ficava com o
celular ligado todas as noites sendo acionado
várias vezes na semana; e a ausência do livro
de registros. "Além de ficar de prontidão, ele
tinha de comparecer com frequência à empresa, e não podia se afastar de casa a ponto
de inviabilizar o comparecimento", observou.
"É mais do que a escala de plantão, porque
nem havia revezamento: era sempre ele."
Em maio, a Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais (SDI-1) já havia se manifestado favoravelmente à concessão de horas de sobreaviso e horas extras em julgamento de matéria semelhante, porém no caso,
o trabalhador era acionado por meio de bip.
Tratava-se de recurso do Banco Bradesco
S. A. Não conhecido pela SDI-1, de forma que
ficou mantida decisão da Oitava Turma do
TST que determinou o pagamento de horas de
sobreaviso a bancário que portava bip para
atender emergências técnicas.
Após a edição do novo texto da súmula,
diversos casos foram decididos com base no
novo entendimento do TST sobre a matéria.
Compartilhamos com Roberta Azevedo
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Ainda não há vacina para a hepatite C.

